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An niverenn 150

Setu tizhet an niverenn 150 ha ni o voulc'hañ ur bloavezh nevez. Fellet en
deus deomp gant an niverenn-mañ kemmañ un tammig gwiskamant hor c'helaouenn. Spi
hon eus e plijo d' hol lennerien.

Tregont vloaz vo hepdale e krogemp, Per ar Bihan d' ober war-dro Al Liamm 
e Pariz, ha me war-dro Tir Na N-og e Roazhon. Buan eo tremenet an amzer ha gant 
ar bloavezhioù hon eus sammet muioc'h-mui war hor chouk. Kresket eo bet niver ar
goumananterien, krouet eo bet Hor Yezh, Embannadurioù Al Liamm hag ur bern 
kelaouennoù all gant kenlabourerien gentañ Al Liamm.

Karet hor bije kregiñ ar bloavezh nevez gant un niverenn laouenoc'h. 
Siwazh, kavout a reot en niverenn-mañ, pennadoù a gañv. Daou vignon, eus mare 
hor c'hammedoù kentañ, a zo aet da anaon e daou viz : Arzel Even ( krouer ar 
gelaouenn " Kened " gant Per Denez) hag Armañs ar C'halvez. O daou o doa dibabet
tachenn ar studi hag ar c'helenn hag o daou e oant e soñj ober kalz c'hoazh 
peogwir ne oant nemet hanter kant vloaz. Keltiegourien ampart e oant ivez. Arzel
Even, dimezet gant ur Gembreadez, en doa dibabet mont da chom ha da gelenn e 
Bro-Gembre, skoazeller e oa e Skol-Veur Aberystwyth. An Aotrou Kalvez e oa ivez 
tost e galon ouzh Kembre ha goude meur a viz tremenet du-hont en doa savet un 
dezenn war gelennadurezh ar yezhoù e Kembre. Dibabet en doa kelenn hor yezh ha 
savet ur skol evit-se.

Amañ da heul e vo kavet studiadennoù savet diwar o fenn ha diwar-benn o 
oberoù.

Ur c'holl bras eo evit an Emsav ha diaes e vo moarvat kenderc'hel gant al 
labour o deus boulc'het o daou, bez e oant eus remziad ar re yaouank war o studi
e 1945, pa 'z eo bet loc'het en-dro an emsav breizhek.
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D' ar re yaouank a-vremañ, kalz niverusoc'h a-drugarez Doue, eget en hon 

amzer e vo ret soñjal kemer o lec'h.

*

Kement-mañ a oa bet skrivet p' hon eus klevet edo ivez o paouez mont da 
anaon hor c'henlabourer Youenn Drezen.

Eñ avat a oa eus ur rummad all, hini skrivagnerien gentañ Gwalarn, peogwir
ez eo bet embannet e skrid kentañ e 1925, bloavezh krouidigezh ar gelaouenn. 
Youenn Drezen a oa un arzour hag ur barzh ha dibabet en doa al lennegezh, un 
dachenn a vez nebeutoc'h-nebeutañ a dud oc'h ober war he zro er mare-mañ.

Ma vez kavet tud evit kenderc'hel gant al labour boulc'het gant yezhourien
ampart ne vez ket gwelet bemdez o tiwan skrivagnerien evel Drezen, daoust d' al 
lennerien bezañ niverusoc'h-niverusañ.

N' eo ket dre ma n' eus ket tud barrek da vestroniañ o yezh met dre ma n' 
o deus ket c'hoant skrivañ. Digarezioù a vez roet d'ar pezh a zo a-wechoù, 
marteze, ur seurt leziregezh, pe dre ma soñj dezho ez eus traoù pouezusoc'h d' 
ober. Pouezusoc'h ? Evit lod, ya. Nann evit an holl.

D' ar re a gred c'hoazh e talvoudegezh al lennegezh en ur vro ez eo ret da
gentañ en em varrekaat war ar yezh, ha zoken pa ouezer anezhi mat ez eo ret 
strivañ ha poagnañ evit en em lakaat da skrivañ. Arabat eo gortoz an awen, ret 
eo kaout c'hoant ha kalz a wirionez a zo er pezh a lavare ar gall Gide : « Dre 
ar striv e tiwan an arz, bevañ a ra dre ar stourm ha mervel dre al laoskentez ».



Ha spi hon eus n' eo ket aet da get evit an holl talvoudegezh an arz e 
buhez an den.

Ronan Huon.
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BARZHAZ BREIZH

AR GORRED

Paskou Hir, ar c'hemener, 
Zo aet da ober al laer, 
Abardaez-noz digwener.

N' halle mui ober bragoù, 
Aet an dud d' an armeoù 
Ouzh re Vro-C'hall hag o rou.

Aet eo tre 'ti ar Gorred. 
Gant e bal en deus toullet, 
Da glask an teñzor kuzhet.

Hag an teñzor pa gavas,
D' ar gêr ez eas gant mall bras. 
En e wele 'n em lakaas.

- Serrit an nor, serrit kloz ! 
Setu an dudigoù-noz ! -

- Dilun, dimeurzh, dimerc'her, 
Ha diriaou ha digwener ! -

- Serrit an nor, mignoned ! 
Setu, setu ar Gorred ! -

- 'Maint o tont tre 'barzh ar porzh, 
'Maint eno o tañsal forzh ! -

- Dilun, dimeurzh, dimerc'her, 
Ha diriaou ha digwener ! -

- War an doenn emaint-i, 
Oc'h ober un toull enni ! -
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Te zo krapet, taol afo 
An teñzor diwar da dro !

Paskou paour, te zo lazhet ! 
Taol warnout dour binniget !

Taol da liñsel war da benn, 
Paskou, chom diflach a-grenn !

- Siwazh din ! 'maint o c'hoarzhin ! 
Neb a zidec'hfe ve fin.

Aotrou Doue ! Sed unan !
E benn dre 'n toull a welan,

E zaoulagad ruz-tane ! 
'Tiskenn gant post ar gwele

'Trou Doue ! unan, daou, tri ! 
'Vont en-dro war al leur-di !



Lammat ' reont ha kounnariñ ! 
Taget on, Gwerc'hez Vari ! -

- Dilun, dimeurzh, dimerc'her, 
Ha diriaou ha digwener ! -

- Daou, tri, pevar, pemp ha c'hwec'h ! -
- Kemenerig, te ' po nec'h !

Kemenerig, kemener, 
Roc'hal 'rez aze, laerer ?

Kemener, kemenerig,
Tenn da fri 'maez un tammig !

Deus da ober un dro dañs 
Ni zesko dit ar gadañs !

Kemenerig, kemener !
Dilun, dimeurzh, dimerc'her !

Kemenerig, te zo laer ! 
Dilun, dimeurzh, dimerc'her !
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Deus d' hol laerezh ur wech all ! 
Deus, kozh kemenerig fall !

Ni a zesko dit ur bal,
A ray d' az mell-kein strakal. 
Rak arc'hant korr tra ne dal. -

Notenn : o rou : o roue.
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Ondra LYSOHORSKY

(troet gant RONAN HUON)

BEUREVEZH NEVEZ-AMZER

Klevout a ran ur plac'h o kanañ e liorzh an nevez-amzer.

Bleuniañ ran 'vel ur wezenn kerez
ma stok he skourroù e bleuñv ouzh ar prenestr.

Pep tra zo bleuñv.
Dindan pep maen e c'halv mouezh yaouank ar vuhez, 
Pep gwad zo troet en ur vleunienn wenn
o hiraezhiñ d' ar frouezh.

Emen emaoc'h bali diskar-amzer ur galon ankeniet ?
Emen emaoc'h, kammedoù mennozioù teñval en delioù sec'h ? 
Emen emaoc'h, nozvezhioù boureviet terzhienn ar c'hantved-mañ ?

Gwenan, heñvel ouzh fulennoù-nij o voudal en-dro da skourroù e bleuñv
o hejañ eürus.

Heuliañ ran skouer ar gwenan.
Tennañ a ran mel
diouzh c'hwervder ar vuhez
hag hen dastum a ran e kestennoù va c'hanaouennoù.
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J. PREVERT

(troet gant REN' SKEREN)

EVIDOUT VA C'HARANTEZ

Bet on e marc'had an evned
Ha prenet em eus evned

Evidout
va c'harantez

Bet on e marc'had ar bleunioù
Ha prenet em eus bleunioù

Evidout
va c'harantez

Bet on e marc'had ar c'hozh-houarn
Ha prenet em eus chadennoù

Chadennoù pounner
Evidout

va c'harantez
Bet on da c'houde e marc'had ar sklaved

Ha da glasket em eus
Hogen n' am eus ket kavet ac'hanout
va c'harantez.

" Komzoù "
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KAÑV

Arzel Even, Armañs ar C'halvez, Youenn Drezen. 

Setu an Emsav paouroc'h eus tri den.

War-lerc'h Arzel Even, ez eus bet falc'het adarre ur mignon hag un emsaver
oberiant, e-kreiz e vrud, an Aotrou Kalvez.

Armañs evit kalz ac'hanomp hag o deus e anavezet a-raok ma voe beleget. 
Armañs ar C'halvez en doa krouet skol divyezhek Ploueg-ar-Mor. E 1963 e voe 
anvet da aluzenner e Lannuon. Eno eo en doa ivez graet e studioù, e skolaj Sant-
Jozef, ha bet e oa e skol gant Maodez Glanndour hag an Aotrou Bourdelles. P' edo
e penn skol Ploueg eo en deus skrivet e levr kelenn kentañ evit brezhonegerien e
skol e 1958 : " Kontadennoù kozh ha nevez " a voe embannet en e gelaouenn Skol. 
Pa voe distro da Lannuon e savas " Wanig ha Wenig " evit ar vugale. Krouiñ a 
reas neuze ivez " Breuriezh Sant Erwan " a vode brezhonegerien yaouank evit 
studiañ ha mont war un dro da addresañ chapelioù ha da sikour an dud diwar ar 
maez p' o devoa ezhomm. Savet en doa ivez un dezenn war an divyezhegezh e Bro-
Gembre ha, nevez zo, daou levrig kelenn dispar " Herve ha Nora ". En tu-hont d' 
an holl labourioù-se e sikoure an Aotrou Klerg evit ober war-dro Barr Heol.

Skoet eo bet e holl vignoned gant e varv dic'hortoz da 50 vloaz, goude un 
oberatadenn. Douaret eo bet d' ar sul 6 a viz C'hwevrer e Kemper-Gwezenneg, e 
barrez c'henidik gant e holl vignoned bodet en-dro d' e varskaoñ. An homelienn 
zo zet graet gant an Ao. ar Floc'h (Maodez Glanndour).

Ar sul-se edo ganeomp er vered Youenn Drezen, harpet war e benn-bazh met 
atav ken lemm e lagad hag e deod. Nebeutoc'h eget pemzek devezh war-lerc'h eo 
bet kaset ivez d' an douar, e Pont'n Abad.

Kavet e oa bet marv en e di d' ar meurzh 15 a viz C'hwevrer. 73 vloaz en 
devoa. An oferenn interamant a zo bet kanet en Oriant, e brezhoneg evel evit an 
Ao. Kalvez, ha Langleiz en deus graet ur brezhegennig war dreuzoù an iliz.
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War-lerc'h meur a vicher e oa deut da vezañ kelaouenner. E oberennoù zo 

niverus a-walc'h. En tu-hont da droidigezhioù bet embannet war Walarn ha war Al 
Liamm en deus skrivet barzhonegoù, en o zouez " Nozvezh Arkuz " ha " Kan da 
Gornog ", ur romant " Itron Varia Garmez ", skeudennet kaer-tre gant e vignon 
Kreston, pemp pezh-c'hoari embannet en ul levr dindan an anv " Youenn vras hag e
leue ", " An dour en-dro d'an Inizi " ha " Sizhun ar Breur Arturo " nevez 
adembannet gant Al Liamm.

N' en deus ket bet, siwazh, ar blijadur da welout e oberenn diwezhañ " 
Skol Louarn Veig Trebern " e stumm ul levr, daoust m' en deus gwelet an 
amprouennoù. Marvet eo un nebeut re abred.

War an niverenn a zeu e vo komzet hiroc'h eus e vuhez hag e oberennoù.
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Youenn OLIER

E KOUN UR MIGNON

Mantret on bet evel an holl o klevout keloù eus marv trumm hor c'heneil 
Arzel Even aet da anaon e Kembre d' an 20 a viz Kerzu e barr an oad.

Din dreist-holl e oa an taol-se gwall zic'hortoz. Abaoe an hañv tremenet 
hor boa bet tro da genskrivañ e ser va " deizlevr brezel " ha va barzhonegoù a 
felle dezhañ pourchas ha n' em boa ket bet tro da gas dezhañ betek neuze. E 
dibenn miz Du, teir sizhun a-raok e varv, en devoa skrivet din ul lizher e-lec'h
e kemenne din e oa e soñj dont tre en ur glinikenn evit bezañ mezeget ; kemenn a
rae an dra-se din en ur farsal, evel ma oa kustum d' ober. Kredet em bije a-
walc'h n' oa ket chalet bras gant ar rakwel-se. E lizher diwezhañ en devoa 
skrivet din en dro-se avat. A-greiz-holl, setu ar c'heloù saouzanus o 
tegouezhout, un nebeut devezhioù kent an Nedeleg : Arzel Even a zo tremenet, dre
ul lizher kaset din gant Ivona Martin.

Gant kerse am boa gouezet ar c'heloù. En em gavet e oa hor mignon e Breizh
e-pad an hañv diwezhañ, da geñver kendalc'h ar studioù keltiek e Skol-Veur 
Roazhon, hogen edon neuze o tremen ehanoù e Gwaien gant va ziegezh ha diegi am 
boa bet d' ober ur veaj hir evit daou pe dri devezh. Setu, ar wech diwezhañ m' 
em boa bet tro da gejout gant Arzel Even a oa c'hoarvezet e miz Eost 1968, e 
kamp E.S.B., e Gourin, tri bloaz a-raok. Hogen ne oa ket chomet pell eno hag a-
boan m' em boa bet tro da zivizout gantañ. Kounañ a ran e tiskoueze kaout un 
tamm kerse o rankout bevañ keit all diouzh Breizh e-pad ar peurvuiañ eus e 
amzer. Hogen hennezh e oa e donkadur ivez. Eus ar gejadenn diwezhañ-se avat n' 
eus chomet nemet un arroudenn verr war ur film am boa kemeret e ser an 
devezhioù-studi-se, - un emziskouezadenn brim, an hini diwezhañ evidon.
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Kejadennoù berr pe gejadennoù c'hwitet : evel-se e oa bet kont bepred. 

Abaoe ma oa aet da Gembre n' em boa graet nemet damwelout va c'heneil kozh, e 
Roazhon, e Gwened, dre zegouezh bepred. Pa oan aet va-unan da Gêrdiz daou vloaz 
hanter zo, evit kendalc'h skrivagnerion ar broioù keltiek, n' en doa ket gellet 
dont e-unan d' ar c'hendalc'h-se. Setu, eus un emgav c'hwitet d' egile, dibaot 
bras e voe an devezhioù ma c'helljomp en em welout abaoe ar brezel. Eskemm un 
nebeut lizhiri a-hed ar bloavezhioù, dreist-holl da geñver deiz kentañ 'r bloaz,
setu holl pezh a rejomp ; war-lerc'h hor c'hejadenn diwezhañ e Lanuon e 1950, pa
oa deuet d' ober e annez evit ur bloavezh hepken en un ti a oa bet hon hini e-
pad ar bloaz a-gent, n' hor boa gellet tremen a-gevret nemet un nebeut 
predoùigoù amzer, ha kas an eil d' egile un nebeut lizhiri berr.

Eus ur c'heneil am eus anavezet e-pad ar brezel hag ur pennadig amzer 
goude am bo tro da gomz hiziv eta. Arzel Even a zo unan eus an dibaot re en 
trede Emsav o deus bevet e dibenn an eil Emsav. Dibaot tre int, a lavaren : ne 
gav ket din ez eus estreget un hanter dousen anezho, ha c'hoazh : en em 
c'houlenn a ran ha n' on ket va unan a-gevret gant Alan Louarn hag Alan Heusaff 
(komz a ran evel just eus ar re a zo chomet oberiant ; ar re all, n' eus forzh 
penaos, n' int nemet kelanoù bev). Hor rummad-ni, a gav din, a zo bet skoet ar 
gwashañ gant an tonkadur. Kantadoù a stourmerion a oa deuet d' an Emsav e-pad ar
brezel ; hini ebet, koulz lavaret, n' eo chomet. Lavaret e vo n' oa ket bet 
amzer da " stummañ " anezho ; hogen an darvoudoù ivez a c'hell bezañ trec'h d' 
an dud ; an dud n' int ket doueed, n' eus forzh penaos. Meur a hini, a-hend-all,
a zo marv a-raok an oad, lazhet er brezel, tizhet gant ar c'hleñved ; lod all a 
zo bet skignet a bep tu, barnet da vevañ en harlu, berzet pep politikerezh 
outo : netra souezhus ma teujont da fallgaloniñ.

Planedenn Arzel Even n' eo ket bet ken kriz moarvat. Hogen, daoust ma n' 
eo ket bet tizhet war-eeun gant an darvoudoù en deus gouzañvet diwar diskar an 



Emsav evel stourmerion all ar prantad-se. War un dro ganin en devoa anavezet mat
a-walc'h stourmerion ha renerion an eil ha zoken ar c'hentañ Emsav ; kejet en 
deus eveldon gant Debauvais, a zlee mervel gwall abred, e 1943. E 1941 ha
1942, da skouer, en devoa F. Debauvais kemeret perzh e labour ar Skol-Uhel Emil-
Ernod. Eveldon ivez ez eo aet da weladenniñ Frañsez Vallée, ar geriadurour kozh 
eus an Emsav kentañ a oa repuet e klinikenn Sant-Laorañs (en amzer-se edo ar 
vourc'hadenn vihan-se war ar maez ; hiziv ez eo staget ouzh kêr koulz lavaret). 
Gant Meven Mordiern e kenskrive ivez (me va unan ne ris ket koulz lavaret, nemet
e 1945-1946, e ser tabut peurbadel ar skritur). Skiantour e oa va mignon ha 
prest e oa da c'houlenn ali ar yezhoniour kozh p' en deveze ezhomm krouiñ gerioù
war an danvezioù a bleustre (louzawouriezh, amprevanoniezh, bevoniezh dre 
vras) ; Meven Mordiern avat a oa sellet evel un arbennigour war ar yezh 
skiantel.
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Gant skrivagnerion zo eus an eil Emsav en deus bet Azel Even muioc'h a 

zarempredoù egedon, gant Kerverziou avat dreist-holl. Barzh ha kimiour e oa 
Kerverziou, skiantour ivez eta ha lodañ a rae gant Arzel Even kalz a vennozioù. 
Gouestoc'h eget nikun ac'hanomp e oa hor mignon da gompren preder ar barzh en e 
zonañ ha da blaenaat e oberenn.

D' ar c'houlz-se e gwirionez e skrive Arzel Even muioc'h egedon, pe, da 
vihanañ, embann a rae muioc'h egedon ; un tammig koshoc'h egedon e oa ivez - 
daou vloaz koshoc'h, bloaz warn-ugent pa ne oan nemet naontek, ha se a gonte d' 
an oad-se rak kroget en doa abretoc'h ivez gant studi ar yezh. War ar marc'had, 
e-giz m' em eus merket, ne blede ket nemeur gant ar politikerezh daoust ma taole
evezh bras outañ ; harpañ a rae evel an holl vrogarourion emskiantek a neuze, ar
Strollad broadel kentañ renet gant Remont Delaporte, ha diskouez a reas bezañ 
douget a-walc'h d' an eil Strollad Broadel " Breiz Atao " a voe savet e 1943-44 
hogen ne gemeras biskoazh ur perzh oberiant er politikerezh evel ma ris e 1941-
42.

War ar yezhoniezh hag al lennegezh e felle dezhañ pleustriñ hag e-pad ar 
brezel eta ez embannas un toullad skridoù ha pennadoù o tennañ dreist-holl d' an
danvezioù a studie, e-barzh Arvor, da skouer, - ar gazetenn sizhuniek 
hollvrezhonek savet gant Roparz Hemon ha renet gant Andouard d' ar c'houlz-se, -
hogen ivez e-barzh kelaouennoù lennegel evel Gwalarn pe Galv (a oa ivez ur 
gelaouenn bolitikel). Evidon-me va unan avat ne embannis netra e-pad ar brezel 
(gwall yaouank e oan n' eus forzh penaos) koulz lavaret nemet ur skridig bennak 
war Arvor hag unan all war an tammig kelaouenn evit ar studierion ha na voulas 
nemet div niverenn bennak, a soñj din.
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Er c'hontrol, oberiant tre e oa Arzel Even war dachenn ar yezh hag ar " 

sevenadur ", evel ma lavared neuze. Sevel a rae prezegennoù evit ar skingomz ; 
kaozeadennoù a rae aliesik e Skol-Uhel Emil-Ernod ; en hevelep skol e heulie 
kentelioù iwerzhoneg graet gant Meavenn. War ar yezh keltiek-se e felle da Arzel
Even en em arbennikaat hogen ar vuhez a zivizas e-giz-all hag ar c'hembraeg eo a
zeuas da vezañ eil yezh keltiek hor c'heneil. D' ar c'houlz-se ne oa ket techet 
d' ar yezh-se daoust ma pleustre mui pe vui kentelioù Abeozen - a gelenne deomp 
ar brezhoneg-krenn dreist-holl - ha kentelioù Per ar Rouz er Skol-Veur.

En ur stumm avat e kemere Arzel Even neuze perzh brasoc'h eget hini ebet 
ac'hanomp e labour an Emsav o vezañ ma oa un " amaezhiad " leun-amzer anezhañ : 
gopret e oa bet evel sekretour ar Framm Keltiek, war un dro gant va c'hoar hag 
ul Leonad yaouank a oa e anv Trañvouez. Burevioù ar Framm Keltiek a oa staliet 
neuze e trede solieradur ur savadur e traoñ straed ar Moneiz ; en niverenn 18, 
a-c'haol war straed ar Moneiz ha straed an Itronezed, e-tall an Iliz-veur, en ur
ranndi a oa feurmet gant ar gazetenn " La Bretagne " renet gant Yann Fouere ; er
burevioù-se a-hend-all e voe graet kentelioù ar Skol-Uhel ur wech m' he devoa 
kuitaet sez ar c'helc'h keltiek, e-tal boulouard ar Frankiz. Eno ivez e kejen 
gant va mignoned ha gant Arzel Even en o zouez. Peurvuiañ e veze emellet o 
vizskrivañ dornskridoù brezhonek evit an embann pe o sevel labourioù a bep 
seurt, dreist-holl avat ur geriadur eus skiantoù an natur war fichennoù ; soñj 



am eus e oa nec'het ur wech o klask ur ger digevrenn evit talvezout " kabell-
touseg " a oa barzhonius moarvat hogen diaes da implij e yezh ar skiantoù, 
hervez a lavare.
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Kejout a raen gantañ ivez e bodadegoù ar S.B.Y.R. (" Strollad 

Brezhonegerion Yaouank Roazhon ") e sez ar c'helc'h keltiek, da sul peurvuiañ, 
er bloavezhioù 1943-1944. Bez en em gave er strollad-se, a-gevret gant un nebeut
studierion, un toullad Breizhuheliz yaouank, desket ar yezh ganto (Arzel Even e-
unan a oa Roazhonad, dre e dad da vihanañ, a gav din). Ne oa ket obererezh ar 
S.B.Y.R., en desped d' e arouezlun misterius, dispac'hus tamm ebet. A-walc'h e 
oa d' an izili anezhañ ober pourmenadennoù a-gevret war ar maez, war droad - ne 
oa na kirri nag eoul-maen d' ar c'houlz-se - en ur zivizout e brezhoneg. A-
wechoù e chomemp sac'het un tu bennak e kêr gant un " evezh " ha dav e veze 
deomp mont prim-ha-prim da repuiñ en ur c'hledour bennak. Pa zistroemp d' 
abardaez ez aemp da evañ ur banne " heiz krazet " - rak ne oa ket kafe - en ur 
c'hafedi bennak, peurliesañ en " Triskell " pe er " Bretagne ", boulouard ar 
Frankiz, a oa ostalerioù a zoare, evel ma tiskouez o anv.

Liesseurt e oa testennoù an divizoù am boa gant Arzel Even rak ledan kenañ
e oa deskadurezh va mignon : ur gwir gelc'hgeriadur e oa e empenn hag an danvez 
anezhañ a yae kalz en tu-hont d' ar skiantoù daoust ma fougase evelato da vezañ 
un skiantour da gentañ ; rebech a rae ouzhin, soñj am eus, bezañ ul lennegour 
rik (abaoe, siwazh, on bet beuzet hep mennout din er skiantoù peogwir em eus bet
da blediñ gant ul levraoueg skiantel a-hed ar bloaz). Ar bri a zouge Arzel Even 
d' ar Skiant en doa tostaet anezhañ, a-hend-all, ouzh Kerverziou, dezhañ ivez ur
stummadur skiantel, ha Meven Mordiern, a venne bezañ ur gouizieg a-raok pep tra.
Hogen en un doare souezhus a-walc'h en devoa Arzel Even treuzdouget neuze e 
skiantouriezh war un dachenn a oa estren a-walc'h outi : hini ar gravez. En 
amzer-se e pleustre hor mignon mui pe vui war ar " skiantoù amguzh " : 
lavivinouriezh ha steredouriezh. Me ' gred en devoa savet va " flanedenneg " 
hogen n'en doa ket kredet he diskuliañ din nepred : moarvat n' oa ket gwall 
galonekaus. Lavaret en doa din avat evelato e oan ganet dindan planedenn Sadorn 
(hini an " dispac'herion " ha moarvat buhez ar re-se ne zle ket bezañ bourrus 
bemdez). Gwelet em eus avat an hini en devoa savet evit va c'hoar henañ : treset
aketus tre e oa, e liv Sina, gant ur bern kelc'hioù, tric'hornioù oc'h en em 
groaziañ, dezho holl e gwirionez un neuz skiantel meurbet ha dre se dreist d' am
c'homprenezon dister. Bez e selle Arzel Even, a gredan, ouzh ar skiantoù amguzh-
se evel un darn eus an Hengoun a vije bet daskoret d' an denelezh abaoe hec'h 
orin hag a glaske adkavout ivez - a-gevret gant Kerverziou a oa prederiet 
eveltañ gant an hevelep kudennoù - en Drouizelezh hec'h-unan, un Drouizelezh a 
chome enebet a-walc'h ouzh ar Gristeniezh, d' ar mare-se, a soñj din, a-berzh 
Arzel Even atav. E Kembre hepken e tlee Arzel Even degemer en-dro ar Feiz 
kristen.
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En em c'houlenn a raio unan penaos e c'helle daou skiantour evel 

Kerverziou hag Arzel Even reiñ pouez da bleustrerezhioù ha n' eus netra skiantel
enno, d' e soñj. Kavout a ra din e oa eus an daou skrivagner-mañ daou zen 
ankeniet gant o zonkadur, a glaske marteze herzel ouzh ar wallblanedenn a oa 
ouzh o gortoz oc'h esa divinout anezhi : abred e gwirionez e varvas an eil hag 
egile : Kerverziou da 53 hag Arzel Even da 51 bloaz. Ha bremañ e teu koun din 
penaos Arzel Even en devoa diskleriet din ur wech e oa skrivet en e blanedenn e 
vije deuet e varv dezhañ dre ar penn, - hag ouzhpennet en doa en ur farsal - 
evel bepred - en doa spi evelato na echuje ket e vuhez e ti ar re sod. Evit ur 
fentigell em boa kemeret e gomzoù, evel just, d' ar mare-se.

Aliesik e c'hoarveze ganin breutaat gant va c'heneil diwar-benn ar 
c'hudennoù-se a oa ken tost d' e spered hogen ne zeuemp ket kaer a-benn d' en em
glevout. Re brederiet e oan gant kudennoù pleustrek ar politikerezh pe an 
obererezh emsavel evit teurel kalz evezh ouzh " misterioù " a seurt-mañ (bourrañ
a rae Arzel Even o venegiñ bomm Shakespeare : muioc'h a varzh a zo er bed eget 
en ho prederouriezh). A-hend-all e oan kristen hag evit pezh a selle ouzh 



segredoù an dazont em boa kemeret da c'her-stur kemenn Sant Aogustinus (ma ne 
fazian ket) : ama nescire.

Setu, ne daolen ket kalz evezh ouzh ar pennadoù a c'helle embann Arzel 
Even ha Kerverziou e-barzh kelaouennoù drouizel evel " Nemeton " pe " Kad " 
diwezhatoc'h. Ret eo din lavarout koulskoude e voe darbet din broc'hañ ouzh va 
mignon d' ar mare-se en abeg d' an drouizelezh. Dichañset e oa din meskañ e-
barzh Avel an Trec'h ar gelaouenn Kened renet gant Arzel Even ha Per Denez goude
ar brezel, gant ar gelaouenn Kad ha war an taol em boa resevet a-berzh Arzel 
Even ul lizher erbedet - mar plij - o c'houlenn groñs diganin embann ne oa 
darempred ebet etre Kened ha Kad. Setu, na petra, embannet em boa al lizher ha 
fin dre eno d' an tabut. Adunvanet e oamp bet ur pemzektez bennak war-lerc'h, ar
pezh a oa moarvat ur rekord a verrbadusted evit ur fachiri. Se a gontan evit 
diskouez e kemere Arzel Even - hag eñ bepred prest d' ober fent a-hend-all - an 
drouizelezh a-zevri.
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Ne gendalc'has ket Arzel Even pell amzer da ren Kened. Marteze n' en em 

gave ket donezonet a-walc'h evit al lennegezh nag evit ar mererezh. Rak-se 
moarvat en em roas da studi ar yezh, evel ma ra alies an danvez skrivagnerion a 
soñj dezho ez int bet dilezet gant an Awen. Evel-se eo e teuas Arzel Even da 
sevel, un toullad bloavezhioù war-lerc'h, ar gelaouenn Hor Yezh. Ret eo lavarout
ne oa ket houmañ ur gelaouenn lorc'hus ha grobis evel ma vez meur a wech ar 
seurt kelaouennoù a yezhoniezh, da vihanañ ar re a vez embannet gant " Skolioù-
Meur ". Hor Yezh a chome war dachenn ar pleustr ha n' oa ket techet nemeur da 
nijal e koumoul uhel ar Skiant rik, hag evit se e rank bezañ prizet, da gentañ, 
a gav deomp. Al labour pouezusañ a embannas avat a voe, dres, " ISTOR AR YEZHOU 
KELTIEK " ur mell oberenn a 600 pajennad bennak a chomo stag ouzh anv Arzel 
Even, evel maz eo stag hini Meven Mordiern ouzh an NOTENNOU hag ar SKETLA.

Evidon-me em eus keuz n' en dije ket gellet Arzel Even kenderc'hel da 
bleustriñ war al lennegezh. Moarvat eo bet kiriek da se evit darn ar studioù en 
deus ranket kas da benn evit tapout ur garg e Skol-Veur Aberystwyth. Kavout a ra
din e vije bet anezhañ, da vihanañ, ur skridvarnour mat. N' eus forzh penaos - 
se a gredan ivez - liesseurtoc'h e vije bet e oberenn emichañs ma vije chomet e 
Breizh, brasoc'h ha pouezusoc'h ivez moarvat ar perzh en dije kemeret e labour 
an Emsav. Soñj am eus e roe kentelioù brezhoneg er c'helc'h keltiek e Roazhon 
etre 1945 ha 1947 hag a blije kalz d' ar studierion (va gwreg a heulias anezho 
zoken d' ar mare-se). Hogen, evel ma lavaren, e donkadur ne oa ket moarvat chom 
e Breizh. E Kembre, da vihanañ, en deus diogelet un doare " bezañs vrezhon " hag
oberiet en un doare efedus da startaat an darempredoù etre ar broioù keltiek. 
Iskis a-walc'h eo penaos abaoe ur c'hantved hanter bennak ez eus bet " 
emsaverion " oc'h en em staliañ e Kembre. E-kreiz an naontekvet kantved e oa bet
Rio, ur gwenedour eus Enez Arz, o timeziñ gant ur Gembreadez hag o vont da vevañ
du-hont ivez ; e derou ar c'hantved-mañ e oa bet tro Pol Diverres, ur " barzh ",
da zimeziñ gant ur Gembreadez ha da vont da chom e Kembre ; Arzel Even a zo bet 
an trede Emsaver oc'h heuliañ an hent-se. O sentiñ ouzh e blanedenn en deus 
sevenet ivez moarvat ur gefridi hag a oa, evel ma lavaremp, diogeliñ ur " vezañs
vrezhon " e Kembre.
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Salv ma ouezo Breizhiz yaouank a zo ken stank hiziv o veajiñ e Kembre chom

a-sav ur wech bennak e-harz bez an Emsaver-mañ ha kaout soñj eus e anv.
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G. ETIENNE

ANKOU ARZEL EVEN

Ne welan ket perak sevel ur pennad a-zivout Arzel Even, nag a-zivout den 
ebet dre an abeg ma 'z eo aet da anaon. D' an hini en deus echu e vuhez e ve 
kentoc'h lavarout e soñj war ar re a zo c'hoazh en hent. Hogen dres p' en deus 
echu e vuhez, en deus echu ivez emellout en oberoù ar re a chom. An doueoù a dav
hag an dud a ra trouz, evel-se emañ an traoù abaoe ma 'z eus tud. Pa 'm eus bet 
lizher Ronan Huon o c'houlenn un destenn, ne 'm eus ket gallet mirout a 
c'hoarzhin : mar bijen-me marvet da gentañ, ha mar bije troet e penn rener Al 
Liamm gouestlañ un niverenn da 'm eñvor (lakaomp war-benn kaout danvez embann), 
petra en dije graet Arzel Even ? A dra sur, en dije c'hoarzhet ivez. Dezhañ ha 
din e oa an Ankou kompagnun kozh a-walc'h evit na vemp ket direnket gantañ war 
zigarez m' emañ bremañ etrezomp. Neuze perak kement a reuz ?

E gwir, ar c'hoarzh-se, henn dizoleiñ a ran hiziv, oa ul liamm don 
etrezomp. Komzet ez eus bet eus humour Arzel Even ; diskouezet eo bet evel ur « 
puñs a ouiziegezh ». Kalz siriusoc'h e ranker komz eus an den bihan gant e 
glopenn ledan hag e greoñ giz David Ben Gourion. Bez' ez eus ur puñs donoc'h 
eget hini ar ouiziegezh, a anvfen a-walc'h puñs « an aon hag ar c'hrenadennoù ».
An neb a zo digor ar puñs-se ennañ a anavez an Ankou d' e gompagnun hag a c'hell
c'hoarzhin e peoc'h.

Seurt siriusted, na 'm boa ket merzet diouzhtu en Arzel Even, moarvat 
peogwir ne oa ket ennon, a lam diouzhin ar c'hoant da lavarout netra diwar e 
benn ; peuz sur en dije va harzet ivez a vont d' e zouaradur. Gwechall ez aen da
obidoù ar vrogarourion anvek, betek ma roas din ur Breiz-Atao-war-e-leve ster al
« lidoù emsavel »-se : « heureusement qu'il en meurt un de temps en temps, ça 
donne l'occasion de se revoir »...
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Warlene e voe ur marv all, hini ar barzh Bongorz, emañ ar remziad yaouank 

o tizoleiñ bremañ. Ennañ ivez edo ar puñs digor-bras... Bet omp bet, pevar 
c'heneil ha me, e kafedi bihan Sant-Gwen ma edo o lojañ. Dibenn miz eost e oa. 
Kornzigor oa prenestr ar gambr, boudal a rae ar maezioù en amzer dous, un eured 
a zañse war ar straed. Ha Bongorz, etre liñselioù e wele evel ma oa bet kavet d'
ar beure, e zivvrec'h dalc'het kroaziet war e vruched gant sifelennoù gwenn. Ha 
ni a-greiz-holl tizhet gant ur peoc'h bras intret a c'hoarzh, eus ar c'hoarzh en
doa hon unanet ken don gantañ ; eürus o welout e tremene en e varv e-biou d' al 
lidoù en doa argarzhet ha desket dimp argarzhiñ. Aet omp d' ober un dro-vale war
droad gant an hent a-dreuz ar parkeier ma 'z ae e-unan da vale, ar peoc'h hag ar
c'hoarzh-se ganimp, o varvailhat war aferioù hon pemdez, - ul lid e voe, bev, 
azaouezus, a lakae don ha gorre da glotañ leun.

War a glevan ez eus bet lidoù tonius en Aberystwyth evit obidoù Arzel 
Even. N' en dije ket o dianzavet. Er c'hontrol dimp-ni, en ensavadurioù e touje 
o ster-orin zoken ma ne oa mui nemetañ o vuhezañ ar ster-orin-se. Ar pep 
pouezusañ avat n' emañ ket aze : evel da Vongorz, ez eo deuet ar marv dezhañ 
evel ul laer marteze, met n' eo ket evel un estren. Eñ ivez zo aet e-barzh gant 
e c'hoarzh.

Petra lavarout c'hoazh ? C'hoant 'm eus echuiñ amañ ur pennad a 'm eus 
deraouet gant ar vrasañ diegi. An tostañ d' ar pezh a santan a lavaran amañ, ha 
koulskoude seul vui ma kleuzan ar c'houn eus va c'heneiled aet da anaon, seul 
dic'houzvesoc'h ez on, seul faosoc'h va lavar, seul amzereoc'h va emzalc'h. Un 
dra a verzan a-greiz-holl : al lavar zo deuet da vezañ ober hepken din. Hogen n'
eus lec'h ebet d' an ober en hon c'heñver ouzh ar re varv. Outo ne c'hell al 
lavar bezañ nemet lid. Gwall c'hennet on gant va fromesa da Ronan Huon !



Seitek vloaz 'zo ez anavezen Arzel Even. N' en gwelen ket alies, bep daou 
pe tri bloaz, ne genskrivemp ket kalz, teir pe peder gwech ar bloaz. Etrezomp 
evelkent e oa ul liamm gwirion, n' eo ket avat an ereoù nesaek a denn daeroù 
diouzhoc'h da zeiz an douaradur. Difronket 'm eus en iliz Rostrenen e-tal arched
Bongorz. O klevout e oa marv Arzel Even e 'm eus tañvaet ar peoc'h bras a zegas 
bepred gantañ ankou an dud wirion. Doujañ a ran glac'har ar re a oa ereoù nesaek
etrezo hag eñ, evel an hini a gaver eztaolet el lizher-mañ kaset din gant ur 
c'heneil kozh da Arzel Even : « Evit gwir e choman mantret bras. Goap a rez ouzh
ar pennadoù santimañchaouek a vo savet hep mar war Al Liamm. Marse ne gomprenez 
ket ha n' out ket evit kompren ar pezh oa hon mignoniezh e Roazhon etre 45 ha 
50, pa oa flastret pep tra ha na chome eus an eil emsav nemet un dek den bennak 
a zalc'he start hag a glaske un ode evit mont pelloc'h, chom hep koll ar pezh oa
bet gounezet a-c'houde ugent pemp bloaz, oc'h ober trouzig pa oa tu, met trouzig
hepken. Dalc'h koun e veze neuze aspedet gant lod muiañ an dud ma vije kaset 
dezhe Al Liamm, Kened pe An Avel e-barzh goloennoù kloz evit na vije ket bet 
anavezet en o degemerent ! An amzeriad-se eo hini va mignoniezh gant Yann, ma 'z
aemp un dek ac'hanomp eus Roazhon da Cesson pe d' ar Pilletière evit gwelout 
Tata Vallée en ur ganañ a bouez hon fenn kanaouennoù berzet : koñ kenan e c'hell
hañvalout bremañ - hag e oa evit gwir - met se oa d' an ampoent nemorant tout an
emsav. Marteze e verve ennomp mui a dan hag a feiz eget bremañ avat, rak nep piv
bennak a c'hell klemm hiziv ez eus ur Brezhon anezhañ ha den ne savo outañ ; 
neuze avat e veze klemmet ouzhimp gant an holl, gant ar re a vire ouzh adsav ar 
mouvamant beurton, ar re hakr na felle ket dezho kompren pegen touellet e oamp 
bet o nac'h aotrouniezh veurdezus ha santel Frañs... Edo Yann ganeomp, ha Denez,
ha Steven, hag Olier, ha Kerverziou ivez a-unan gant Fant ar Rouz, hag un 
nebeudig a re all bet aet da get bremañ evel Yann ar Gall. Kazi sur on ned ae 
ket niver hon bagad ouzhpenn bizied hon daou zorn. Ya vat, goap a c'haller ober,
met evel-henn edo an traoù ».
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Ne 'm eus ket anavezet ar studier a gane kanaouennoù berzet war hent ar 

Pilletière. Aet on e darempred gant tud an Emsav pa oa endeo ar studierion-se, 
echu ganto o studi, diazezet e kêrioù Breizh, dimezet an darn vuiañ anezho, ha 
dezho bugale, ar vugale gentañ o komz gwalarneg. Deuet on d' an Emsav en amzer 
ma treuze an dezerzh, - en enkadenn ar bloavezhioù pemont, er geto. N' edo ket 
kalz niverusoc'h ar stourmerion eget pemp bloaz a-raok, hogen « aotrouniezh 
veurdezus ha santel Frañs » gant he dalc'hidi a rene outo he moustrerezh 
liesfurm. Ar gelaouenn Hor Yezh savet gant Arzel Even a voe unan eus 
kreñvlec'hioù an Emsav er mare ma klaske ar galloud sujer dispenn ar yezh dindan
dreid ar bagad farloterion en doa tutaet er vro, hag Arzel Even oa ar bluenn 
lemmañ en emgann krennus-se. Ne c'hell an Emsav kaout nemet un trec'h, ar Stad 
vrezhon krouet gant Breizhiz emsavet ; n' eus ster ebet gant komz eus « trec'h 
an doare-skrivañ peurunvan » enta ; hogen, kalz muioc'h eget derc'hel unvan ar 
yezh o deus graet emsaverion ar bloavezhioù pemont : salvet o deus an emsav-
dieubiñ e-unan. Hep ar stourm brevus a renjont e vije bet torret ur wech 
ouzhpenn neudenn an istoregezh vrezhon, ha Doue oar evit pegeit amzer ar wech-
se.
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Penaos kompren ez eas kuit Arzel Even eus Breizh evit mont da chom da 

Gembre ? Evel bepred e ranker klask an arbennoù war veur a live. Eus e abegoù 
prevez ne gomzin ket, pe n' o lakaan e kont nemet evit stadañ e voent trec'h d' 
an abegoù en dije bet da chom er vro. Diaes eo dimp meizañ doareoù 'zo eus 
prederioù hag oberoù emsaverion ar mare-se. Hiziv omp boas da lakaat dalc'hmat 
keñver-ha-keñver an arvezioù hiniennel hag an arvezioù kevredadel, an eil re o 
sklaeriañ ar re all ; dibab hon micher pe da nebeutañ hon gourc'hwel, lec'h hon 
annez, ha zoken hon pried, ne reomp ket hep lakaat e daelerezh hon ezhommoù 
hiniennel gant ezhommoù strollennel labour an Emsav er vro. Ar re n' henn greont
ket ne badont ket pell forzh penaos en Emsav, un devoud a skiant-voutin eo se 
bremañ. Pezh a zo skiant-voutin evidomp hiziv oa sinaek-krenn da emsaverion ar 
bloavezhioù pemont. Edont dirak ar gevredadelezh evel dirak ur voger, hep an 
disterañ krap warni. E lec'h all (1) ez eo bet dezrannet seurt hiniennelouriezh,
ha displeget evel an disoc'h war un dro eus marv ar gevredigezh henvoazel 
vrezhon, eus dic'halloud Breizhiz da gemer perzh er bed arnevez estreget a-



hiniennoù, hag ivez eus an doare ma teuas, a-hiniennoù bepred, bourc'hizion 
vihan 'zo da amparañ an Emsav a-c'houde ar Brezel-bed kentañ.

(1) Sl. Brastres ar c'heñverioù etre an Emsav hag emdroadur armerzhel ha 
kevredigezhel Breizh: 2. - An eil Emsav (1918- 1944), Emsav 49/3-12 1971 ; Dafar
evit istor an trede Emsav. 1. - Broadelourion ar bloavezhioù pemont ha geneliezh
ar saviad-kenderc'hañ emsavel, Emsav 53/137-164 1971 ; id. 2. - Ar bountad 
yezhelour, Emsav 55/207-240 1971.
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Eus Kembre e heulie Arzel Even kammedoù an emsav brezhon. Pa voe goulennet

e genlabour en en roas diouzhtu : e-pad eizh vloaz, betek e varv, e renas ar 
rummad Bevoniezh e S.A.D.E.D. Eus an darvoudoù politikel avat e wele dreist- 
holl an arvezioù - an askouezhioù - sevenadurel : mar chomas feal da E.S.B., hep
bezañ ezel, e oa da gentañ dre ma 'z eo E.S.B. lec'h-diorren ar yezh arnevez. 
Den eus an eil Emsav e voe enta, eleze « emsaver sevenadurel ». Ur mailh e oa 
deuet da vezañ war ar geltiegouriezh hag en dachenn-se e kefleunias e 
c'halvedigezh vrezhon. Ur vicher eo ar yezhouriezh emsavel, ur vicher all eo 
avat an emsav-dieubiñ dispac'hel. Digasted en doa ouzh an ober politikel ha 
marteze disfiz, da heul Meven Mordiern ha tud an eil Emsav sevenadurel ; 
evitañ , 'm eus aon, ar ger « dispac'h » a vire ar sterioù a gaver ezrevellet e 
geriadur Roparz Hemon.

Pa ranker komz diwar-benn un den, ez eus ur goulenn n'eur ket evit tremen 
e-biou dezhañ : pelec'h edo e vuhez ? Ne baouezer ket a varrennañ respontoù bep 
ma prederier hag ez echuer bep taol gant anzav an dic'houzout. Un dezrann 
kevredadour a c'haller ober eus an den, komz hir eus e sevenadennoù, livañ ar 
bersonded dibarek, unel, hon eus anavezet en he nesaegezh. Piv e voe an den e 
gwirionez ? Setu ur goulenn ez eus ennañ kement a estrenvan ma 'z eo follentez 
komz a-raok bezañ gouest da reiñ respont dezhañ. « Pelec'h emañ va buhez ? » an 
hevelep goulenn a c'hell pep hini ober gant kemend-all a estrenvan. Gant an 
aters-se e veve Arzel Even « en aon hag er c'hrenadennoù ». Ar respont a glaskas
dre veur a hent: drouizelezh, hengounelezh hervez René Guénon, kristeniezh. 
Netra aesoc'h eget reiñ displegadurioù kevredadel d' ar furmoù a gemeras ar 
c'hlask-se : gwelout en e zrouizelezh frouezh an nevezpaganiezh a renas e 
kelc'hiadoù 'zo eus ar Mouvement Breton er bloavezhioù tregont ha pergont, en e 
hengounelezh un eztaol dibarek eus stuzegezh ar geto, en e gristeniezh un azon 
eus e enteuzadur er metou katolik kembreat. An displegadurioù dre ar 
gevredadouriezh avat, evel an displegadurioù dre ar vredoniezh pe dre forzh pe 
ouezoniezh, evito da deurel ur sklerijenn diziouerus, ne dizhont ket kalon ar 
gwirvoud. Ne respontont ket d' ar goulenn : pe zremm e voe Arzel Even e goulou 
an Tad ma valee davetañ ? Ar goulenn nemetañ a dalvez ar boan da vezañ graet. Ar
goulenn nemetañ nad eo ar paotr ez on a-dreñv e skriverez evit respont dezhañ. 
Setu perak ne welan ket muioc'h en diwezh eget en derou perak e teuan da 
lavarout d'an dud ar pezh na ouzon ket va-unan, da ziskouez asurded e'm c'homzoù
pa vevan ivez « en aon hag er c'hrenadennoù ».
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Per BOURDELLES, beleg

UN GWIR VELEG : An Aotrou Kalvez

War va zaol-da-skrivañ, e Gwareg, ez eus manet daou lizher ha ne vezint 
biken kaset d' ar post : an hini emañ e anv warne, emañ e gorf paour e bered 
Kemper-Gwezenneg. E galon domm, e spered lemm, e volontez dibleg, a zo aet davet
Doue. Hogen en ur vont d' ar glinikenn, en devoa skrivet din da c'houlenn 
diganin prientiñ labour-embann evitañ ; ha danvez al labour-se eo a zo en daou 
lizher... Rak ur gwall-labourer e oa. Sur-mat e oa bet desket dezhañ labourat er
gêr pa oa yaouank... Ha setu echu e zevezh gantañ a-raok an noz : da hanter-kant
vloaz, evel sant Erwan.

* * *

Un den a labour e oa. En " Ordo " eskopti Sant-Brieg ha Landreger evit 
1972, e kaver ul listenn beleien " e koñje ". E-pad an hañv, pep bloaz, e kavan,
laosk o c'horfoù ha goullo o selloù, yaouankizoù o ruzañ o zreid, « aet o 
c'helennerien e vakañsoù ». Fromusoc'h c'hoazh : pevar gelenner a Vreizh, nevez 
amzer 'zo, a zo bet gwelloc'h dezhe tec'hout diouzh ar vuhez kentoc'h eget 
derc'hel penn d' al labour pemdeziek...

E buhez Armañs ar C'halvez ne oa ken, pell 'zo, a doulloù evel ar re a 
anvomp " ehan, vakañsoù ha diskuizh ". An " diskuizh " diwezhañ hon eus kemeret 
asambles a voe mont da Bondi evit unanidigezh an doare-skrivañ. O welout ar youl
start, diouzh an daou du, da drec'hiñ war an disemglev, e lavare din war hent ar
gêr : « Un devezh evel hemañ a zo un diskuizh evidon ». Un diskuizh ! Daou 
c'hant kilometrad-hent, mont-dont, dre gammigelloù kein-Breizh ; ha teir eurvezh
studi !
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Ur mennoz a oa tour-tan e vuhez, heñvel ouzh hini sant Paol : « Yuzev gant

ar Yuzevien, Gresian gant ar C'hresianed... Breizhad gant Breizhiz, en em reiñ 
holl da bep hini, evit o gonit holl da Garantez Jezuz ». Me n' em eus komprenet 
penn-da-benn talvoudegezh don ar c'homzoù-se nemet en deiz ma welis, e Ti ar Re 
Gozh e Gwareg, ur Gernevadez gozh, ur gristenez paour ha dispar evel ma kaver er
vro-se, o vervel hanter-zizesperet : « An Iliz, emezi, he deus dilezet Breizh ! 
». Goude ur vuhez a baourentez, a labour start hag a Feiz, ne oa ket aotreet 
dezhi ken pediñ en Iliz na meuliñ Doue hag ar Werc'hez e brezhoneg ! Pell ' oa 
en doa komprenet an Ao. Kalvez ar skandal euzhus, ha lakaet holl nerzh e vuhez 
da zegas soñj d'ar gristenien ez eo diazezet an Iliz war ar pezh a anvomp " 
Mister ar Pantekost ", teodoù-tan, komzoù a garantez birvidik, lavaret a-berzh 
Doue da bep den en e yezh.

27
Daoust hag e veajoù d' ar broioù all ne oant ket "vakañsoù" ? - Nann ! 

Mont a rae d' ar broioù sujet evit gwelout penaos e veze kelennet eno yezh ar 
bobl a-geñver gant yezh ar Stad. Mont a rae dreist-holl da Vro-Gembre, bro hon 
tadoù kozh... O taremprediñ e Lannuon kelennerien bet er skolioù-meur, di hag a 
oa bet bete neuze e penn skol ar vugale e Ploueg-ar-Mor, en doa santet ne veze 
ket en e aez gant an dud desket bras. Met ne oa ket un den da spontañ dirak an 
dud na dirak al labour : setu en doa lakaet en e youl, evit gallout komz a 
vouezh uhel dirak n' eus forzh piv, bezañ Doktor dirak ar Skol-Veur. Hag e 
tibabas danvez e studi en doare ma pakfe div c'had gant un tenn : o tisplegañ 
penaos e veze kelennet ar c'hembraeg en tu-all d' ar mor, e roje da c'houzout d'
ar gelennerien uhel, ne oa ket reizh e vije mouget ar brezhoneg amañ keit ha ma 
veze enoret ar c'hembraeg du-hont. Hag e tegasfe soñj da bennoù an Iliz eus 
kelennadurezh ar Pab : n' eo ket yac'hus evit ur bobl e vefe diskaret hec'h enor
; n' eo ket yac'hus evit kalonoù ar re yaouank na c'hellfent ket kerzhet uhel o 
fenn war an hent enorus digoret gant o zadoù.



* * *

E Breizh avat e tremene al lodenn vrasañ eus an hañv, hag e save devezhioù
studi ha labour gant paotred ha merc'hed " Breuriezh St Erwan ". E Lannuon, e 
Bulien, e Lanvezeag, e Plougras, e Pleuveur-Bodoù, er Chapel-Nevez, e Bulad, er 
Vouster... em eus gwelet ar re yaouank-se o studiañ da anaout o fobl ha 
kelennadurezh sosial ar Pab ; o labourat a gorf, hag an Ao. Kalvez o pegañ ar 
startañ war al labour ! Ha pa veze echu an devezh, klogorennoù war an daouarn, 
faezh an divesker, e veze un oferenn, en o sav en-dro d' an aoter ! ha d' ar sul
e veze graet ur pardon... O ! ne veze ket ur pardon a lorc'h ! Soñj am eus eus 
unan anezhe : toenn ar chapel a oa toull ; ar ganiri ne oa ket flour : pephini a
sache warni a-bouez e benn hag a-greiz e galon. Ha pa zeuas e-maez ar chapel ar 
milieroù a dud a oa deut a-benn d' en em verniañ e-barzh, e oa eürus an holl hag
e c'hoarzhe hag e hope an eil ouzh egile. Tan ar Pentekost a oa krog en holl 
galonoù !

* * *
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Pemp bloaz 'zo em eus kuitaet Lannuon, ha ne welen ken an Ao. Kalvez nemet
e-pad an devezhioù-se. Gouzout a ran evelkent pebezh labour en deus graet abaoe 
ma 'z eo, a-benn ar fin, damzigoret ar skol d' ar brezhoneg, ha pet a dud eo 
deut a-benn da stagañ war e garr : tud lemm o fluenn da skrivañ, tud dorniet-mat
da sevel taolennoù, tud da voulañ al levrioù, ha tud d' o gwerzhañ. Hag adalek 
ma veze gwerzhet levrioù a-walc'h evit kempouezañ an dispign, raktal e veze 
lakaet ul levr all war ar stern, ha bec'h d' al labour adarre, ha d' ar skrivañ,
ha d' an tresañ, ha d' ar moulañ, ha d' ar gwerzhañ. ( Un tammig fent en devez 
an den, goude bezañ bet anavet unan hag a ouie kas e garr ken serz gant levrioù 
brezhonek, o klevout lavarout ez eo echu d' ar c'helaouennoù gallek ma ne vezont
ket " maget " gant ar gouarnamant !) Ha setu penaos e oa deut levrioù an Ao. 
Kalvez da vezañ implijet er skolioù, hag e anv da vezañ doujet ha karet a bep 
tu.

* * *

Ha bremañ, e kreiz labour an eost, eo falc'het an eoster. Gwellañ mignon 
an Ao. Kalvez, an Ao. Klerg, en deus neuze skrivet din ul lizher a spont hag a 
c'hlac'har : « Me, emezañ, ne vin ket evit komz en iliz eus an Ao. Kalvez ha 
kentelioù e vuhez : gant ar ranngalon eo mouget ma mouezh ». 

Me ivez, kentañ am eus graet pa 'm eus klevet ar c'heloù mantrus, eo sevel
ma c'hlemm dirak Doue. Lavaret em eus : « Ne gav ket deoc'h ez eus trawalc'h a 
dud valeürus e-touez ar Vretoned, ha den ebet d' o frealziñ ? Tud yaouank o 
klask piv a zesko dezhe an hent, ar wirionez, hag ar wir Vuhez. Tud e-kreiz o 
oad sammet a labour hag a nec'hamant, tud kozh dilezet gant o bugale, douaret a-
wechoù hep na zeufe o bugale eus ar broioù-krec'h na da gas o c'horf d' ar vered
na da baeañ " paotr ar poulloù ". Ne gav ket deoc'h ez eus trawalc'h a veleien 
ha n' ouzont ken petra eo bezañ beleg ? Hag an Ao. Kalvez, hennezh a oa unan, 
unan eus ar re vat, unan eus ar re wellañ, unan hag a gemere skouer war sant 
Erwan... Hag e tilammit anezhañ diganimp ? »

Ya ! kentañ tra am eus graet eo glac'hariñ ha klemm... Ha pediñ ivez da 
c'houlenn disamm, konfort, frealz. Hag em fedenn e teuas soñj din eus ur sarmon 
am boa klevet an Ao. Kalvez oc'h ober en iliz e vadeziant (iliz e interamant 
ivez, siwazh !) : tristañ ha kaerañ sarmon am eus bet klevet biskoazh, en deiz 
ma voe benniget en iliz Kemper-Gwezenneg ur maen-eñvor o tougen anv an Ao. 
Lec'hvien. Pa voe muntret an Ao. Lec'hvien e oa an Ao. Kalvez war e studi- 
beleg, ha pa zeuas, ur beurevezh-hañv, ar c'hloareg yaouank da glask oferenn, ne
oa oferenn ebet. Ne oa person ebet. E wad a oa strinkadennoù anezhañ war voger 
ar presbital ; e gorf a oa en ur stad kriz ha mantrus, en un douflez, boureviet,
divuhez. Dirak un daolenn evel honnezh, edo an danvez-beleg evel an Ebestel e 
Liorzh an Olived : petra d' ober ? En em werzhañ evel Judaz ? Diflipañ ha kemer 
an tec'h evel dek all ? Mont gant ar merzher betek ar Groaz, evel sant Yann ?
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Armañs ar C'halvez a drempas e youl dir, e gwad e berson merzheriet. Hent an 
den-Doue, hent ar Groaz, an hini a ya bete mintin Sul-Fask. Pe c'hoazh an hadenn
a rank kouezhañ en douar a-benn ma savo an eost diwarni... E bered sakr Kemper-
Gwezenneg, temzet gant gwad an Ao. Lec'hvien, eo hadet relegoù Armañs ar 
C'halvez, had Breizh bev.

* * *

Bez' e vez tud hag e vez ret dezhe bezañ marv a-benn ma komprener e vezont
brasoc'h eget an dud all : brasoc'h e vez o c'halon, en ur bed ledanoc'h e 
vevont, muioc'h a labour a reont. O bed, eo Bed ar Garantez Veur. Evel sant 
Erwan, ne vez den na re izel na re uhel evite. Evel tadoù e vezont d' an holl. 
An Ao. Kalvez a zo bet er skol ganin gwechall ; pemzek vloaz e oa yaouankoc'h 
egedon... Ac'hanta, ma eürusted, pell 'zo, a oa en em harpañ warnañ ha sentiñ 
outañ... Ne oa ket " disi " : nerzh e youl a zeue a-wechoù da vezañ reut. E 
c'hoant d'ober labour vat, e rukun ouzh labour laosk, a seblante a-wechoù treiñ 
e brasoni. Hag e kreden e oa manet ennañ, da heul perzhioù dispar ha kalon dan, 
techoùigoù-bugel. Genaoueg ma oa ac'hanon ! n' em boa ket komprenet e oa poent 
dezhañ hastañ, ha ret ober labour peurvat. N' en doa ket amzer da goll.

* * *

Abaoe ar brezel diwezhañ, ez eus bet savet kalz a diez war an traezh. An 
avel foll a zo dirollet, ar glav puilh a zo diruilhet, ha bras eo bet an 
dismantr ! Kloerdioù serret, beleien daoubennet, tud dall oc'h heñchañ tud 
dall... Ha kalz a dud kaezh hep den ebet d' ober war o zro.
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An Ao. Kalvez en doa savet e di war ar roc'hell : karantez Jezuz, 

kelennadurezh ar Pab, silvidigezh ar bobl. Lazhet eo bet e berson, furchet eo 
bet e gambr gant ar polis a-hed un devezh, flemmet hag enebet eo bet, ponner eo 
bet evitañ ar skuizhder, an nec'hamant, an dispignoù, an dic'hoantadennoù 
ivez... Hag eo chomet divrall e savadur. Betek an deiz diwezhañ e kreskas 
frouezh e oberoù dindan baeroniezh sant Erwan ha bennozh Salver ar Bed.

Kentel e vuhez a zo splann. Penaos 'ta ne vije ket, peogwir n' en deus 
klasket a-hed e vuhez nemet kenteliañ dre gomz, dre skrid ha dre ober, ha 
peogwir e oa ur c'hentelier ampart hag entanet ?

Evit ar veleien hag an holl gristenien da gentañ (ha dreist-holl evit 
yaouankiz Breuriezh Sant Erwan, e vugale muiañ-karet) : n' eus " koñje " ebet 
evit ar velegiezh wirion, na " vakañsoù " evit an neb a zo gwir gristen, e-keit 
ha m' emañ hon pobl o c'houzañv dindan ar boan hag ar pec'hed. Hag evit salviñ 
ur bobl, eo ret gouzout hag enoriñ he yezh, hec'h istor, he sevenadurezh, he 
sikour da sevel un amzer-da-zont a vuhez hag a esperañs.

Evit ar re n' int ket kristen, i o-unan hervez kredenn pe filozofiezh 
pephini a gavo en e vuhez peadra da sklerijennañ ha da gennerzhañ o labour evit 
Breizh. N'eus nemet ar re ne garont ket Breizhiz ha n' o deus netra da zeskiñ na
netra da resev, digantañ .
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Ernest AR BARZHIG

Ar Yezhadur

D' am mignon Yann Bouëssel du Bourg

E-pad goañvezh 1942-1943, e oan skolaer yaouank nevez dimezet e Mur. Edomp
o chom e traoñ ar bourk, en un tammig ti stok-ha-stok ouzh mereuri ma zad-kaer. 
Daoust d' am gwreg da c'hortoz hor bugel kentañ, e talc'he da sikour he mamm ha 
me a rae skriturioù niverus he zad, penn-rener labourerien-douar ar vro e meur a
geñver. Dre se e vezemp bevet, koulz laret, diwar goust ar vereuri e-lec'h ma 
vezemp ar peurvuiañ gant hor predoù, ar pezh ne oa ket divalav d' ar mare-se ma 
oa kement a dud, dreist-holl er c'hêrioù, oc'h ober kof-moan, rak ne glemme den 
gant ar reveur a vitailh. Daoust da bae ar skolaer kristen ma oan da vezañ 
treut, ne oamp ket maleürus eta.

Un novezh avelek ha yen a viz Kerzu, e oamp o tistreiñ diouzh hor c'hoan, 
souchet an eil ouzh egile. Goude bezañ treuzet ar porzh, hor boa dek kammed 
bennak da ober war straed. Gant spont, e weljomp, ouzh skleur al loar, un Alaman
harpet ouzh dor hon ti ! Petra an diaoul ? Prest e oa hor gwad da dreiñ en 
gwelien, met ar soudard ne lezas ket ac'hanomp da enkreziñ :

« N' ho pezet ket aon, emezañ , en ur galleg evelseik, lavaret ez eus bet 
din e oa amañ lojeiz an Aotrou 'r Rouzig, ar skolaer. Evel ma welen moged o tont
diouzh ar siminal, em eus soñjet a-walc'h ne oac'h ket gwall bell. C'hoant am 
befe da gaozeal ganeoc'h ur pennadig, Aotrou. »

Petra am befe graet nemet pediñ anezhañ da vont tre ? Evit kuzhat he 
strafuilh, ma gwreg a oa aet da lakaat div pe deir skilhenn war ar glaou-bev.

Seven, an Alaman, ur feldwebel anezhañ, en doa tennet e gasketenn 
c'haloñset hag a oa chomet e-tal an nor : « Me, emezañ, a zo o klask unan da 
reiñ kentelioù din war ar galleg ».
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- « Deuit da ober un dommadenn, » emezon-me.

Setu eñ neuze o lemel e c'houriz-ler e oa e-pign outi e c'hourgleze ha 
sac'h ar bistolenn hag o lakaat war ur gador ha memes tra evit e vantell, goude 
bezañ goulennet aotre diganin. Dont a reas neuze da azezañ em c'hichen dirak an 
oaled, tommañ a reas palvioù e zaouarn, hag evel trellet e chomas un herradig da
sellout ouzh an tan a flammine gae bremañ en ur sourral gant mouezhioù munut.

« Pell 'zo n' em boa ket gwelet kemend-all, aotrou, un dudi eo evidon... 
Emaon eta o klask parfetaat va galleg, skolaer on eveldoc'h ha nann soudard-a-
vicher, Doue ra viro ! Goude bezañ chomet etre daou, em eus kemeret hardison a-
walc'h evit dont da c'houlenn diganeoc'h reiñ kentelioù din. Lakaat a ran 
ac'hanoc'h nec'het, moarvat, gant ar pezh a lavaro an dud, met ne zeuin nemet d'
an eur-mañ, pa vo teñval-sac'h ha didud ar straedoù. Pa vo hiraet an deiz, ne vo
ken liv ac'hanon er vro, emichañs, ar c'hentelioù a c'hellfe eta padout daou viz
d' an hirañ-tout. »

- « Asantiñ a ran, aotrou, gant ma vo lodennet an abadenn en daou arvest :
me a gelenno ar galleg deoc'h ha c'hwi a zesko alamaneg din. Ne gredan ket e 
teufe kalz a dud d' an eur-se noz da sevel o fri amañ, ha neuze me a zo mestr em
zi, fae a ran war an dud ha tremen fae ivez... »

Met evel ma oa aet koshoc'h penn ma gwreg gant ma c'homzoù diwezhañ, me da
zerc'hel, met war un ton all : « Gwir eo, gwelloc'h eo diwall ouzh an teodoù, 



trawalc'h a furlukinoù a zo o kontañ flabaj. Ma vez skoet war dor ar straed, n' 
ho po nemet mont da guzh ur pennadig a-drek dresenn foñs al liorzh, dre an nor 
all ».

- « Gut ! » eme egile.
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Graet ar marc'had eta war an tomm, ha n' em eus ket bet da gaout keuz. 

Youb Hartmann a oa un tamm paotr savet mat, un den a-feson. Ma lavarin ouzhpenn 
e oa diaes ober un hanter-lakez gantañ. Erruout a rae div pe deir gwech ar 
sizhun. Pa gleven e daol abaf war an nor, ez aen da zigeriñ dezhañ, rak ne zeue-
tre nemet goude bezañ bet pedet. Tennañ a rae raktal e vinvioù-brezel hag eñ da 
gorn an oaled, goude bezañ saludet ma gwreg, pa ne veze ket chomet da glakenniñ 
gant he mamm hag he c'hoarezed. Dizale, en em lakaemp da labourat, pep hini 
ac'hanomp hon-daou a zifazie poelladennoù egile. Studiañ a raemp pennadoù a bep 
seurt, kanaouennoù zoken gwech an amzer, ha neuze en em lakaemp da vouskanañ. 
Youb - Job, evel me lavaren me outañ - ne oa ket un Alaman evit mann, dall e oa 
gant ar sonerezh. Danvez ur barzh a oa ennañ , minc'hoarzhin a rae gant ar 
blijadur pa gleve an avel o c'hwitellat en-dro d' hon tiig bihan klouar ha klet,
ha tostaat a rae neuze e zaouarn digorfrank ouzh an tan, evel ma plije dezhañ 
ober. Sachañ a rae ivez pep hini war e gorn gant levenez... Met spurmantiñ a 
raen a-wechoù, a-greiz-holl, pegen livet fall e teue Youb da vezañ gant ur seurt
braouac'h en e zaoulagad... Un damskeud eus soñjoù e galon a lennis buan war e 
zremm, kompren a ris pelec'h e oa e galedenn...

War-dro taol dek eur, e veze evet ur bannac'h hini tomm ha pep hini d' e 
glud.

Un nozvezh, e oa Hartmann hanter c'holoet a erc'h pa antreas en ti. 
Digeriñ a rejomp dor al liorzh ha chom evel bugale da sellet gant dudi ouzh 
miliadoù a valkennoù o vont, o tont, o troiata gant barradoù korc'hwezh, o 
virviñ evel un taol-gwenan. Unan eus al loened-se a seblantas bezañ piket Job, 
mont a reas souden d' e blas, a-rez an oaled, ha chom mut da sellet eeun ouzh an
tan, evel p' en defe bet c'hoant da lenn e blanedenn e furmioù kevrinus ar flamm
:

« Marteze, emezañ, a-benn ur pennadig, e welin trawalc'h a erc'h an 
deizioù-mañ ! »

Sklaer e oa e soñje e darvoudoù Rusia.

Ar wech kentañ e oa dezhañ ober meneg eus ar brezel. C'hwez fall daonet, 
c'hwez ar suilhet a oa gant aferoù Hitler. Ar Saozon hag an Amerikaned o doa 
kemeret troad er Marok hag en Aljeria zoken. Met ar pep gwashañ evit an Alamaned
e oa ar " Rusland ", evel ma lavarent. Hag int bet tost da Voskov e miz Kerzu 
1941, e oant o paouez bezañ adtaolet en tu all da Smolensk ha da Giev goude 
emgannoù spontus ha milieroù ha milieroù a re lazhet. Daou dra a grigne neuze 
spered ar soudarded alaman : kollet o doa ar spi da c'hounit ar brezel ha, 
dreist-holl, gouzout a raent e vefe ret da bep hini anezhe mont d' e dro da 
c'haloupat ha da greuviñ gant ar riv e plaenennoù divent leun a erc'h, e Bro-
Rusia, da c'hortoz bezañ lazhet pe vac'hagnet. Pa soñjent, ne bade ken o skiant.

34
Job a ouie e vefe ret dezhañ skarzhañ prestik.

*

Ur sadornvezh da noz ec'h antreas a-raok m' em boe amzer da vont da 
zigeriñ, ur struj warnañ ! Ya 'vat, liv ar marv a oa en e gerc'henn ! Gant ur 
seurt imor, e tarc'haouas e c'houriz hag e vantell pell dioutañ, hag eñ d' ar 
red betek korn an tan e-lec'h ma vanas pladorennet war ur gador, e benn gantañ 
etre e zaouarn... A-benn ar fin, e klevis en un huanadenn ar pezh am boa divinet
:



« Echu 'zo din, ma c'hamarad, warc'hoazh kentañ, da strink-an-deiz, e 
tlean kemer hent ar Reter ! »

Me d' e gennerzhañ eus ma gwellañ. Evet e voe ur werennad pe div " gwin-
tiket " ma feiz, ar pezh a oa ivez, neketa. Ma gwreg a ziskoachas hag a valas - 
o mouezh drant milinoù-kafe gwechall ! - un toulladig greun gwir gafe. Goude ar 
bannac'h " piz-du " -se, ken difer diouzh an dour-heiz, e voe klouket un dakenn 
gwin-ardant sistr eus ur voutailh poultrennet, ha setu sederoc'h ar paour-kaezh 
paotr un tammig.

Tennañ a reas neuze diouzh unan eus godelloù e chupenn ul levrig 
skeudennet kaer war monumantoù an Alamagn. Gwelet e veze ennañ iliz kozh-douar 
Jarlez-Veur en Aachen, palez ar Wartburg, ar Burg Eltz gant e dourioù romantek 
ha faltazius, " Schöner Brunnen " (ar feunteun gaer) Neisse, ha me oar, holl 
gaerderioù " Deutschland ", met " Deutschland " koeñvet ar c'houlz-se, peogwir e
veze kavet ivez iliz-veur " Strassburg " ha taolennoù all eus Metz, Prag, Wien, 
kêrbenn Aostria. Hag al luc'hskeudenn ziwezhañ a oa " Haupttribüne " Albert 
Speer e Nurnberg eus lec'h ma plije da Adolf, ar paotr glorus, ha d' e 
genseurted, selaou ar yaouankizoù hanter drelatet, bodet diraze, o krial : " 
Heil Hitler ! "

Ne voen ket evit ur minc'hoarzh. Al levrig-se a oa bet moulet, evel just, 
evit ar " propaganda " e-touez an " Oberkommando der Wehrmacht ".

« Digarezit ac'hanon, eme ar paour-kaezh Job, deut davezañ ruz evel ur 
c'hog, c'hoant am boa da ginnig un tammig prof deoc'h ha n' em boa tra all ebet.
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- Luc'hskeudennoù kaer a zo el levr-se ha plijadur am bo o treiñ ar 

pennadoù skrivet d' o heul, pezh a zegaso soñj din eus an daou viz plijus hon 
eus tremenet asambles. Me ivez a ya da reiñ ur prof deoc'h... »

E gwirionez edon nec'het, berr evel ma oan tapet, n' em boa ket an 
disterañ levr nevez em c'herz. Met soñjal a ris neuze e plijfe da Youb kaout ur 
yezhadur gant ur bern poelladennoù evit derc'hel gant studiñ ar galleg. Unan 
kozh a oa en ti, ur yezhadur " Larousse ", bet embannet a-raok ar brezel 
pevarzek. Ampled am boa graet anezhañ alies, rak, d' am meno, pell e oa diouzh 
bezañ divalav. Un dra a strafuilhe ac'hanon, gout ' ouien e oa ennañ ur pennad 
bennak e-lec'h ma veze graet pennoù-maout gant ar " Voched ". Ma feiz, me d' e 
anzav d' an is-ofiser kuit a ardoù : « Ne ran tamm foutr ebet eus se, emezañ, 
kac'haj ! En ur studiañ anezhañ n' em bo soñj nemet eus un dra : madelezh ur 
Breton evidon. Kenavo ha trugarez. Doue d' ho pennigo ! »

Lakaat a reas Youb ar yezhadur kozh " Larousse " e godell e vantell 
soudard hag eñ kuit davet e blanedenn.

*

Petra e oa deut da vezañ ? Ger ebet ne resevjomp, se 'zo sklaer, gout ' a-
walc'h a ouie e vefe bet fall-daonet evidomp. Evel ouzoc'h, ne deas soubenn 
Hitler nemet war drenkaat. Mizioù start ha kriz a vane da dremen evit an holl. 
An Alamaned a oa deut an taol-mañ da vezañ otus, nervus ha drouk, dreist-holl e-
keñver an dud yaouank, seul vui ma 'z ae o aferoù war fallaat ha ma kemerent 
doan ouzh ar " Batrioted ". Ar re-mañ ne oant ket holl tud a-feson, oristaled a 
bep seurt a oa en o zouez ha ne veze ket brav kennebeut kouezhañ dindan o 
c'hrabanoù. Pa voe kaset ar re gentañ war hent ar gêr, ne voe ken, da vihanañ, 
da ziwall nemet ouzh an eil rumm ha trawalc'h a veze d' ober c'hoazh. N' eo ket 
ar c'hign-c'hañgn a vankas e-mesk an dud, siwazh.

Goude ar peoc'h sinet an 8vet a'viz Mae, du-hont e Berlin, ez eas ar 
speredoù war drankilaat hag ar vuhez sioul a adkrogas tamm-ha-tamm evel kent.
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E Mezheven 1945, e resevis ur bakadenn gant timbroù amerikan warni. Un 
taol-kontell d' ar fiselenn ha me da gavout ur bakadenn all en diabarzh gant ma 
anv ha ma chomlec'h evel war an hini gentañ, met ur bern skriturioù rusian 
ouzhpenn. Kroc'hen ma c'hazh, emon-me, piv a skriv din diouzh ken pell ? Ne voen
ket div deir eur o regiñ ar paper. Ha petra, a soñj deoc'h, e kavis neuze ? 
Ac'hanta, aze dirazon e oa ar yezhadur kozh " Larousse " am boa roet d' ar 
feldwebel Hartmann !

Kompren a ris diouzhtu e oa ur relegenn, a-raok zoken bezañ spurmantet an 
takad ledan a wad sec'h ledet war tu-gin ar c'holoenn... Paour-kaezh paotr ! 
Raksantet en doa e varv...

Digeriñ a ris al levr. Ne oa ket souezhus e oa bet degaset din, peogwir ne
oa nemet ma anv ha ma chomlec'h warnañ : " Emile Le Rouzic, Instituteur, Mûr-de-
Bretagne ". Soñj a zeuas din da vezañ skrivet se prim-ha-prim, e 1938, a-raok 
prestañ anezhañ d'ur c'hamarad a oa oc'h aozañ un arnodenn. Er c'hontrol eus al 
levrioù all prestet, hemañ - re zister moarvat - a oa deut en-dro hag aet e oa 
evel-se diwezhatoc'h gant ar paour-kaezh Youb.

Sklaer a-walc'h e oa a-hend-all ar pezh a oa tremenet. Furchadeg e oa bet 
graet gant ar Rusianed e dilhad hag e seier ar re lazhet. Ar paperoù a oa bet 
lakaet war burev un ofiser. Hemañ, hep douetañs ebet, a soñjas dezhañ e oa bet 
laeret al levr gant ur soudard alaman e Bro-C'hall. Kas a reas anezhañ eta d' an
Amerikaned evit ma rentfent anezhañ d' ar perc'henn.

Ar meno-se eus marv Youb a dostaas tostoc'h c'hoazh d' ar wirionez pa 
welis e oa meur ar c'her skrivet gant ur c'hreion du dindan ma chomlec'h. 
Skritur plaen ha tanav Youb ! Anavezout mat a ris stummoù darn eus e 
lizherennoù. Petra a oa ? Nebeut a dra : un deiziadur gant al lec'hioù treuzet 
gantañ goude bezañ kuitaet Mur. Tremenet e doa e Pariz, ha goude e oa bet un 
nebeudig devezhioù gant e dud. Dindan, e tamlennen anvioù ha n' anavezen ket, 
nemet unan : Vitebsk, a gavis aes-tre war gartenn Rusia, nepell (da welet, da 
vihanañ) diouzh Smolensk, e-lec'h e oa bet start an traoù, hervez e oa bet 
merket war ar c'hazetennoù. Un deiziad a oa da heul : 19vet a viz Meurzh ! Deiz 
e ouel ! Ne oa netra en tu-hont. Emichañs e lazhet e oa bet an deiz-se, ur miz 
goude bezañ kuitaet Mur !
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O gast a vrezel ! Sevel a reas ma c'halon gant an heug... Ne din ket betek

lavaret em eus gouelet da varv Youb, peogwir, se 'zo sklaer, n'helle bezañ na 
kar na kilhoroù din, met dont a reas evelkent dour war ma daoulagad dirak 
krizder planedenn ar paour-kaezh paotr aberzhet gant an Den en e follentez evel 
kement ha kement a re yaouank all ! Ur paotr kuñv e oa Job, speredek hag izel 
war un dro. Ur rener dispar a vefe bet evit skol ur barrez vihan, hennezh en 
defe gouvezet kelenn d' e skolidi kaerder ar maezioù, ar c'hoadoù, karantez an 
dud izel hag al loened, braster ar Frankiz hag ar Peoc'h !

O vemoriñ c'hwec'h-vloaz-warn-ugent diwezhatoc'h, un difronkadenn 
didrec'hus a zo deut din c'hoazh hag un daelenn a zo kouezhet war ma yezhadur 
kozh " Larousse ".

11 a viz Du 1971.
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ISTOR BREIZH LA BORDERIE

troet gant ROPARZ HEMON

An Dugiezh gant Lignez Penteür

(DIWEZ)

Ar Saozon argaset diouzh Breizh ha Frañs

Gwirioù Alis anavezet.

Kerkent ha ma teuas ar c'heloù eus muntridigezh skrijus Arzhur e Breizh, e
savas an holl, heuget ha kounnaret. An eskibien hag ar varoned, bodet trumm e 
Gwened, dindan levierezh an dug-gouarner Gwion Thouars, a laoskas ur c'harmadeg 
spontus da c'houlenn digoll.

Yann Dizouar, gant un divergontiz hag un divezhder a vefe dreistkred 
panevet testeni an Istor, a yeas, hag eñ goloet c'hoazh gant gwad Arzhur, betek 
goulenn er vodadeg-se bezañ rener Breizh. Konstanza he doa bet digant Jafrez II 
ur verc'h, Alienor he anv, koshoc'h eget Arzhur. Goude marv hemañ e oa hi a 
dlee, dre henañded, bezañ hêrez d' an dugelezh. Yann Dizouar en doa he c'hemeret
dindan e wardoniezh. He derc'hel a rae prizoniet e Bristol (mervel a reas, 
prizoniet atav e Bro-Saoz, e 1241). Evel gward, e felle da Yann gouarn Breizh e-
pad he minorelezh.

Bodadeg vroadel ar varoned hag an eskibien avat e zisklerias gant kounnar 
ne vije ket anavezet Alienor da zugez keit ha ma vije e dalc'h ar roue muntrer, 
hag e vije roet he holl wirioù da Alis, merc'h henañ Konstanza ha Gwion Thouars,
hag hemañ galvet da c'houarn an dugelezh evel adrener.
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Ar Saozon o koll o domanioù war an Douar-Bras.

Ar Vrezhoned a reas muioc'h eget dizarbenn goulennoù Yann Dizouar. Kas a 
rejont davet Fulub-Aogust un eskob hag ur baron ( Per eskob Roazhon ha Richarzh 
marichal hag aotrou Dinan), karget da zougen klemm a-enep roue Bro-Saoz dirak e 
bennaotroù, roue Frañs, evit ma vije barnet evel treitour ha lazher-e-dad. 
Fulub-Aogust a gemennas groñs da Yann Dizouar dont da respont an tamalloù-se 
dirak lez pirien Frañs. Ne zeuas ket, ha kondaonet e voe, etre traoù all, da 
goll an holl aotrouniezhoù ha domanioù en doa a-berzh roue Frañs, da lavarout eo
Akitania, Poatev, Anjev, Men, Touren, Normandia h.a.

Yann Dizouar, fuloret gant ar Vrezhoned, o doa lakaet ar varnedigezh 
spontus-se da gouezhañ war e benn, a wastas broioù Felger ha Dol, a gemeras ar 
gêr-mañ, a lakaas an tan en iliz-veur, o lemel diouti relegoù sant Samzun, a oa 
bet degaset darn anezho en-dro. Ne c'hallas ket avat gwastañ kalz muioc'h. Ret e
voe dezhañ mont da zifenn e zomanioù, aloubet a bep tu gant Fulub-Aogust, ha 
prest peurliesañ da zisteurel beli Vro-Saoz evit en em reiñ da Frañs. Akitania, 
Anjev, Men, Normandia, Poatev, Touren a yeas digantañ. Daou vloaz a voe a-walc'h
evit gounit an holl zouaroù piaouet e Frañs gant ar Saozon, douaroù a rae etrezo
ur vras a rouantelezh. Da Ouel Yann 1205 e oa peurechuet al labour, ha Frañs 
kuit diouzh al lorgnez saoz.

Skoazellet kalz e voe Fulub-Aogust gant ar Vrezhoned evit seveniñ ar 
varnedigezh douget a-enep muntrer o dug. Ne zisplegimp ket avat ar brezel-se dre
ar munud, rak n' eo ket Istor Breizh.

Kemeridigezh Menez-Mikael-ar-Mor.



Un darvoud a venegimp koulskoude : kemeridigezh Menez-Mikael-ar-Mor gant 
ar Vrezhoned. E 1204, e derou miz Mae, Fulub-Aogust a aloubas Normandia dre 
Falaise, ha nebeut amzer war-lerc'h, Gwion Thouars, gant un arme vras a 
Vrezhoned, en o zouez pevar c'hant marc'heg, a yeas er rannvro-se e-kichen 
Avrañchez hag a c'hronnas Menez-Mikael-ar-Mor, a oa bet, ur pennad diagent, 
troet d' ur pezh kreñvlec'h gant Yann Dizouar. Diaes-kenañ e oa lakaat seziz 
warnañ, ha ret e oa ober buan, rak ne c'halled diraez ar Menez war droad nemet 
da goulzad ar marvor, hag edo ar c'houlzad-se tost da echuiñ. Goude se e vije ar
mor dalc'hmat en-dro d' ar Menez ha ne vije mui tu d' e gemer. Ar Vrezhoned n' o
doa nemet pevar devezh dirazo.
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A-benn e teujont da vont e-barzh ar c'hreñvlec'h dre derriñ an dorojoù. 

Evel ma rankent mont er-maez a-dizh, pe bezañ paket gant ar mor, e lakajont an 
tan dre-holl. Pep tra, ar gêr, ar c'hreñvlec'h, an abati a voe pulluc'het. Ha 
dre se e voe pulluc'het ivez Yann Dizouar. Arabat bezañ re nec'het gant dismantr
an abati. Dizale, a drugarez da largentez roue Frañs, e tiwanas eus al ludu ar 
savadur burzhudus a chomer hiziv c'hoazh bamet dirazañ.

Eus Menez-Mikael e sailhas ar Vrezhoned war Avrañchez. Kemeret e voe kêr, 
sujet ar vro tro-war-dro betek Caen. Fulub-Aogust, a oa eno ouzh o gedal, a 
veulas kalz o c'hadarnded hag a gasas anezho war an harzoù etre Breizh ha 
Normandia, eus Pontorson betek Mortain, evit peur-c'hounit ar vro-se.

Fulub-Aogust e Naoned.

Yann Dizouar a strivas da herzel ouzh diskar e c'halloud, kastiz dellezet-
mat e dorfed garv. E 1206 e kavailhas gant un nebeut tudjentil boatevat, en o 
fenn Emeri Thouars, un den gidas, skoachet, disleal, hedro, en doa savet e 
vouezh gwechall ouzh taol-trubarderezh Mirebeau, hag a oa aet bremañ a-du gant 
ar muntrer. A-benn e teuas zoken da sachañ un tammig davetañ e vreur Gwion 
Thouars, gouarnour Breizh.

Gwall strafuilhet e voe Fulub-Aogust o klevout se. C'hoant bras en doa da 
virout ouzh e gostez ar Vrezhoned, a oa bet ken talvoudus dezhañ bezañ unanet 
ganto. E penn un arme vras ez eas da Naoned. Gwion Thouars a zigoras an dorojoù 
dirazañ hep enebiñ hag a anzavas krenn e oa mestr. Ar roue a chomas e kêr eus ar
14 d' an 21 a viz Mae 1206, a yeas neuze da Boatev, a redias ar re zisuj da 
blegañ dezhañ. Hag o krediñ e oa deuet ar peoc'h dre-holl, e tistroas da Bariz.

41 
Brezel diwezhañ Yann Dizouar.

Eno avat e klevas e oa dilestret Yann Dizouar er Roc'hell. Raktal ez eas 
da Chinon. Ac'hano e kasas soudarded e Poatev, e lakaas kreñvaat difennoù 
Poitiers ha kêrioù all eus ar rannvro, hag adarre e tistroas da Enez-Frañs.

Emeri Thouars hag un nebeut uhelidi boatevat en em unanas neuze gant Yann 
Dizouar. Hemañ a gemeras Angers gant o harp (6 Gwengolo 1206), a lakaas tan ha 
freuz en Anjev hag e broioù Naoned, Roazhon hag ar Me. Evit an trede gwech e 
teuas Fulub-Aogust e penn un arme, ez eas e Poatev hag e wastas holl zouaroù 
beskont Thouars an trubard. Yann Dizouar, a oa aet buan diouzh Breizh o klevout 
keloù eus donedigezh Fulub-Aogust evit distreiñ da Boatev, ne deurvezas ket 
difenn e gevredad, nag en em gannañ ouzh roue Frañs (Here 1206). Goulenn a reas 
un emwel gantañ evit aozañ un arsav-brezel. Pa zegouezhas Fulub el lec'h merket,
ne gavas den. Kemennet e voe dezhañ e oa Yann Dizouar en deiz-se end-eeun o 
lestrañ e porzh Ar Roc'hell evit mont hatoup da Vro-Saoz, o lezel e zalc'hidi 
dizifenn dirak kounnar ar Frañsizien.

Gant an dec'hadenn vezhus-se ez echuas beli ar Saozon e Frañs, 
embregerezhioù ramzel Herri II, hag ivez an arsailh spontus graet gantañ ouzh 
emrenerezh Breizh. Evel Mervingiz, Karlingiz ha Normaned e c'hwitas ar re 



Blantagenet o klask distrujañ ar vroadelezh vrezhon. Ne zeujont a-benn nemet da 
ziskar o galloud war an Douar-Bras.

Breizh e dorn Fulub-Aogust.

Ar strivoù graet gant dalc'hidi ar Saozon e 1206 evit rannañ Breizh diouzh
Frañs a lakaas Fulub-Aogust da ober e bourchasoù evit startaat al liammoù etre 
an dugelezh hag ar gurunenn roueel. Roue Frañs a oa pennaotrou Breizh, hag hêrez
an dalc'h-douar-se a oa minorez. Ar roue, hervez spered ar c'hladdalc'helezh 
c'hall, en doa ar gwir da c'houlenn evitañ e-unan gwardoniezh an dugelezh, pe, 
evel ma lavared neuze, he lakaat en e zorn. Se a reas er bloaz-se, 1206, goude e
zonedigezh da Naoned.

Hervez aktaoù deuet betek ennomp, n' eus mar ebet e reas an dra-se. Unan 
eus ar re zudiusañ a zo un enklask war wirioù bedel eskob Naoned hag e 
zarempredoù gant ar c'hont, da lavarout eo, gant dug Breizh. Strivañ a reer en 
enklask-se, war a hañval, da zisrannañ muiañ ma c'haller an eskob diouzh 
pennaotrouniezh an dug evit e lakaat war-eeun dindan hini roue Frañs.
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Setu amañ penaos ez echu ar skrid-se :

« Ni Roperzh (Gwizhurieg), kiniad eus Pariz, ha Roperzh Apigné, karget 
gant hon aotrou illur Fulub roue Frañs da enklask ha lakaat anavezout ar 
wirionez a-zivout ar gwirioù piaouet gant eskob Naoned adalek amzer ar roue 
Herri ( Herri II), hon eus degemeret gant feiz vat hag evezh an diskleriadurioù 
amañ a-us. Graet e Naoned, e miz Gouere eus ar bloaz 1206, ma talc'he an Aotrou 
Fulub Breizh a-bezh en e zorn. »

Largentez Fulub-Aogust diwar-goust Breizh.

Er bloaz-se, hervez doare, e reas Fulub-Aogust donezonoù brokus diwar-
goust domani dugel Breizh evit gopraat ar re o doa e servijet mat, Brezhoned hag
all. Evel-se e roas kastellaniezh Wenrann da Andrev aotrou Gwizhurieg ha da 
Eozen aotrou Pont-ar-C'hastell. Miret eo bet ar skrid sinet gant an daou varon 
evit rannañ etrezo an domani kaer-se dre genemglev. O-daou e tiskleriont o deus 
bet anezhañ « digant roue Frañs evit ar servijoù o deus graet dezhañ, hag ar re 
a raint en amzer da zont ». An daou zenjentil-se, gopraet ken brokus, a oa 
mignoned da Frañs. Gwir Vrezhoned e oant koulskoude, ha ne c'halle al largentez-
se ober droug ebet da Vreizh.

Donezonoù all a voe risklusoc'h. Er bloaz-se atav, 1206, Fulub a roas da 
Vaoris Craon domani dugel Plouarzel-Breizh-Uhel, n' eo ket a-hed-buhez, hogen 
evel dalc'h-douar hêrezhel. E-giz-se e plante ar roue e-kreiz Breizh un 
drevadenn c'hladdalc'hel, en he fenn ur rener feal a-grenn da Frañs : ha ne oa 
ket un diazezlec'h ragaozet evit degemer e diabarzh ar vro un armead aloubus ? E
1206 e oa kevredet-start Breizh ha Frañs, ha ne oa ket grevus-tre. O lakaat avat
e teufe kemm, e vefe distardet ar gevredigezh, yenaet an darempredoù etre an div
vro, neuze e c'hallfe bezañ arvarus-kenañ. Duged Vreizh a welas an dra-se, hag 
evit pellaat ar riskl e rejont strivadennoù, a zegouezhas d' o heul darvoudoù a 
bouez bras.

43
Galloud Gwion Thouars adsavet.

Fulub-Aogust, o rakwelout e oa adrenerezh Gwion Thouars o vont da echuiñ 
gant dimeziñ hêrez Vreizh, a zivizas reizhañ e stad en un doare enorus. Reiñ a 
reas dezhañ evel dalc'h-douar, a-hed-buhez hepken, kontelezh Bro-Wereg, 
kontelezh Kernev ha beskontelezh Pouc'her. Ret lavarout e oa emglev klok adarre 
etre Fulub ha Gwion. Fulub a zaskoras dezhañ adalek ar bloaz 1207 mererezh an 
dugelezh, evel testeniet gant dielloù niverus ma vez meneget enno evel kont pe 
evel dug Breizh, gant ar veli stag ouzh an titl-se.



Pezh na viras ket ouzh Fulub da ren e mestr war ar vro e gwalarn Frañs, a 
oa bet domani ar Saozon a-raok muntridigezh Arzhur.

Herri Penteür kinniget da zanvez-pried Alis.

D' ar Vrezhoned e oa dleour dreist-holl eus ar berzh-se, ha da gentañ e 
seblantas bezañ prest da ziskouez e anaoudegezh-vat en doare a c'hallje plijout 
dezho muiañ : goude bezañ gouzañvet kement dindan yev an estren, e c'hoantaent 
a-raok pep tra bevañ dindan ur priñs eus o gouenn. Ret e oa dimeziñ Alis, hêrez 
an dugelezh, merc'h henañ Konstanza ha Gwion Thouars, ha ret ivez reiñ dezhi ur 
pried breizhat.

Ne oa ket ezhomm klask pell.

Koun a zo bet dalc'het gant al lennerien eus Herri gozh Penteür, eontr 
Konan IV, a voe lamet digantañ gant hemañ, e-tro 1160, kontelezhioù Treger ha 
Gwengamp, war zigarez e oa aet a-du gant Eozen Pourc'hoad. Diwezhatoc'h, sur a-
walc'h goude marv Konan IV (1171), e oa deuet Herri a-benn da adkemer an div 
aotrouniezh-se. Lamet e voent digant e vab Alan goude e varv gant an dug Jafrez 
II, ha ne chomas Alan perc'henn nemet da gontelezh Ouelou. Goude marv Jafrez II,
e tizhas adc'hounit e vadoù. Evel e dad, e vanas stag-mat ouzh an tuad broadel, 
hag e voe unan eus ar re daerañ da dalvezout d' ar Saozon muntridigezh Arzhur ha
da harpañ ar Frañsizien. E 1206, e genderv Jafrez Botorel, penn lignez henañ 
Penteür, a varvas hep bugale, o testamantiñ dezhañ kontelezh Penteür en he fezh,
da lavarout eo aotrouniezhoù Lambal, Yugon, Menez-ar-C'hont, Saozon-Sant-Brieg. 
Ha roue Frañs, en devoa d' an ampoent gwardoniezh an dugelezh, a roas e asant. 
Er bloaz-se, Alan en devoe ur mab, Herri, a dlee kaout war e lerc'h ar 
gontelezh-se a Benteür, hag ivez hini Ouelou, a oa c'hoazh baronelezh Kintin 
stag outi : bez' e oa ar brasañ hag ar c'hreñvañ dalc'h-douar a oa bet biskoazh 
e Breizh.
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Ma vije bet dimezet Herri hag Alis, e vije aet an domani kaer-se e-barzh 

domani an dug, ha ne vije bet mui an disterañ abeg a dabut etre ar skourr eus 
lignez Penteür ma oa ennañ diskennidi Konan IV, hag ar skourr ma oa Herri ennañ.
A zo muioc'h, Herri a oa an diwezhañ diskennad eus an duged kozh a wad brezhon. 
Ma vije pignet war an tron, e vije bet adsavet ha kendalc'het ar remziad brezhon
a wechall. Meur a abeg eta d' an holl Vrezhoned da hetiñ a galon e vije graet an
dimeziñ. Ne oa nemet un ali, nemet ur c'hoant dre ar vro war ar poent-se.

Fulub-Aogust a c'houarne Breizh a-zevri abaoe 1206, ha zoken, a c'hallfed 
lavarout, abaoe 1203, - pa ne oa Gwion Thouars, un den gwan anezhañ, adrener 
nemet dre anv. Fur e kavas chom hep kontroliañ c'hoant an holl Vrezhoned, hag e 
1209 e lakaas sevel ar skrid-emglev a dlee diazezañ an dimeziñ. Herri Penteür a 
voe touet gwazoniezh dezhañ gant baroned Vreizh neuze, e Lambal. Siwazh, ne oa 
nemet ur bugel pevar bloaz, rak ganet oa bet d' ar 16 Mezheven 1205, hag ar 
plac'h prometet dezhañ a oa dek vloaz a-boan. Re yaouank e oa da douiñ 
gwazoniezh raktal e-unan d'ar roue, pezh en dije gwiriekaet ar skrid-emglev evit
mat.

Dre se e voe kollet pep tra.

Kreñvlec'h Gwesklen.

Ar Vrezhoned avat, o welout e tiskoueze anat ar roue kement a vadelezh en 
o c'heñver, a greskas c'hoazh o gred da servijañ Frañs.

En aod nepell diouzh Sant-Malo, kuzhet e don un ouf e parrez Sant-Koulm, e
sav ur pikol karreg serzh heñvel ouzh ur c'hreñvlec'h. En 13-vet kantved e veze 
anvet Guarplic ; bremañ e vez anvet Gwesklen. War ar menez greunvaen-hont o doa 
tud (ne lavarer ket piv oant) savet ur c'hreñv, hag ac'hano e laerent dre ar vro
tro-dro. E darempred edont gant ar Saozon a veze aliezik o kantren war vor dre 



eno. Aotrou parrez Sant-Koulm ne oa ket galloudek a-walc'h da gemer ar c'hreñv-
se.
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Juhel Mezven aotrou Dinan a yeas da Bariz e 1210 evit diskuliañ an dra d' 

ar roue hag e bediñ da gas ur bagad soudarded gant ijinoù-brezel da skarzhañ ar 
vro diouzh an dud-se. A voe graet. Un armeig a voe kaset gant Fulub-Aogust eus 
Mantes dindan urzhioù kont Sant-Pol ha Juhel Mezven. Kemeret e voe ar c'hreñv, 
adaozet, ha lakaet ennañ ur gwarnizon nevez a-du krenn gant Frañs, renet gant 
Juhel.

Per Dreux, dug Breizh.

Daou vloaz goude, hep derc'hel kont eus servijoù ar Vrezhoned, Fulub-
Aogust a heulias alioù politikerezh emgar. Aon en doa na zeuje Breizh da vezañ 
re c'halloudus, unanet dindan ur rener broadel, brudet e-touez ar bobl evel 
Herri Penteür. Un dug a ouenn c'hall, d' e veno, dreist-holl unan eus al lignez 
roueel, a vefe sentusoc'h ouzh urzhioù kurunenn Frañs. Ur fazi e vefe tremen hep
reiñ, peogwir e oa tu da ober, an dalc'h-douar kaer-se a Vreizh d' ur C'hapetad.
Hag ouzhpenn, ur wech lakaet etre daouarn ur yaouaer eus ar remziad-roueed a oa 
neuze o ren, e c'hallfe Breizh un deiz bezañ lakaet e-barzh an domani roueel.

Berr-ha-berr, e 1212, daoust d' an emglev-dimeziñ savet e 1209 gant e 
asant etre Herri Penteür yaouank hag Alis Vreizh, e voe dimezet ar briñsez-se, 
dre urzh Fulub-Aogust, gant Per Dreux, breur yaouank Roperzh III, kont Dreux, ha
gourniz ar roue Loeiz Tev. Ne voe lidet an eured nemet un nebeut bloavezhioù 
goude, rak Alis ne oa nemet trizek vloaz. Per avat a oa deuet d' e oad-gour hag 
a douas gwazoniezh leun an dugelezh da roue Frañs, Fulub-Aogust, d'ar 27 Genver 
1213, ha diwar neuze e voe anavezet gant an holl evel dug Breizh.

Gwion Thouars a varvas d' an 23 Ebrel er bloaz-se. 

E-giz-se, strivadenn veur roueed Vro-Saoz evit treiñ Breizh da unan eus o 
rannvroioù a lakaas en diwez ur priñs gall war dron an dugelezh. Politikerezh 
Herri II, Richarzh Kalon-Leon ha Yann Dizouar a c'hwitas hag a yeas dreist o 
fal, daoust d' o zorfedoù.

Mennad emgar Fulub-Aogust, avat, evel ma welimp dizale, ne reas ket berzh 
kalz gwelloc'h.
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Herve AR MENN

An avaloù-douar dre zu-mañ

Istor bihan an avaloù-douar a zo bet skrivet gant Goulven Mazeas, e 1939. 
Ma vefe skrivet istor bras ar patatez er Vro, e souezhfe kalz tud.

Aes a-walc'h, ha diaes kenañ, eo bet lakaat hor c'henvroiz da c'hounit 
avaloù-douar, hervez al lec'hioù, e-doug an naontekvet kantved. E kantonioù 
Daoulaz hag Ar Faou e kroged da eostiñ gwir drevadoù patatez, adalek ar brezel 
14-18, hepken. Heñvel eo bet e kalz lec'hioù all, re hir a vefe o menegiñ er 
skridig-mañ.

Anavezet eo trubuilhoù Parmentier o klask lakaat ar C'hallaoued da zebriñ 
patatez ; skoazellet e oa koulskoude gant ar Roue ha goude gant ar Republikaned.

Paket o deus ar Vrezhoned ar vrud da vezañ debrerien avaloù-douar, n' eo 
ket hep hir-amzer, evel ma welot bremaik. Kalz abegoù a zo bet d'an dra-se, 
daoust d' an naonegezh da ren a-wechoù. Da gentañ-holl e oa blazet fall darn eus
ar gouennoù patatez degaset eus Amerika ar Su, gant ar verdeidi. Ouzhpenn e veze
difonn an eostoù, div, teir dorzhell ouzh pep plantenn, kement hag ur vi yar ar 
re vrasañ anezho. Met ar vrasañ enebiezh a zeuas da heul ar gwall-vrud roet d' 
ar batatezenn, tamallet da vezañ binimus, implijet ouzhpenn gant ar sorserien. 
Rak-se 'ta ur frouezhenn berzhet, evel ma 'z eo c'hoazh, hiziv an deiz, an 
togoù-touseged. Gouzout a rit ervat n' anavezer anv ebet d' ar gouennoù 
kabelloù-touseged. A-vihanik eo bet desket dimp pellaat diouto, difennet groñs 
ouzhimp kregiñ enno.

Olivier de Serres, 1539-1619, en doa bet avaloù, pe had avaloù-douar eus 
Heveltia, " cartufle " a raed anezho du-hont, " kartoffel " bremañ. Kloer ar " 
cartufle " a dizhe pevar droatad sav, eme de Serres, da e oa lakaat harpoù 
dezho.

47
Moarvat hor merdeidi ne oant ket eus an diwar-lerc'h o tegas patatez d' ar

vro. Anavezet e oant e Montroulez e 1740. De la Chalotais zoken a vrude an 
torzhelloù war-dro 1750. E 1770 ar patatez a rae berzh en enez Ar Gerveur. De la
Marche, eskob Kastell-Paol, kent an Dispac'h, a glaskas, en aner, pe gant nebeut
a verzh, lakaat Leoniz da hadañ avaloù-douar. Eskob ar patatez e voe lezanvet. 
Ezhomm ebet koulskoude da lavarout eo bet galloudus ha doujet bras eskibien 
Leon. An avaloù-douar disprizet gwechall e teraouer d' o hadañ bremañ, a skrive 
Cambry e 1794.

Un nebeut bloavezhioù kent an Dispac'h, e oa ur martolod kozh o chom e-
kichen an Henbont. A-bell a oa e hade patatez da vagañ e diad niverus. Den all 
ebet ne venne lakaat avaloù-douar, eveltañ, zoken da reiñ d' al loened. Daoust 
ma 'z ae ar c'hozhiad d' an oferenn bep sul, e tamalled dezhañ bezañ digristen, 
peogwir e kave gwelloc'h debriñ torzhelloù dianav eget hon irvin. Marteze eo ur 
Yuzev ? eme garabasenn ar person. Nann, a responte ur c'higer, kas a ran-me kig-
moc'h dezhañ da zebriñ gant e batatez. Un Turk eo, a lavare ur c'hemener, gant 
kasoni, pa n' en doa ket dilhad d' ober d' an istrogell a vartolod kozh. 
Ouzhpenn kant gwech am eus trinket gantant en e di, e nep lec'h all n' em eus 
evet gwelloc'h gwin, a lavare ar sakrist, d' e dro. Kalz traoù all a lavared a-
zivout an debrer patatez : evel ouzh ur c'hakouz e selle an dud outañ.

E 1793 e voe naonegezh ; ar gouarnamant a ginnigas had avaloù-douar, evit 
mann. Kouer ebet ne fellas dezhañ asantiñ d' ar ginnigadenn, daoust d' an 
telloù-kastiz grataet d' an disenterien.



Kement-man troet diwar : " Le Lycée Armoricain ", 1827, p. 439.

Laignelot, " kannad ar bobl " e Brest, a gemenne hadañ avaloù-douar en 
ugentved eus an douar-labour, er bloavezh II. Ar c'hemenn a oa troet e brezhoneg
ha kaset da bep kumun. Ment ur gelaouenn he doa ar baperenn, da vezañ peget ouzh
ur voger. Un trefoedach hanter c'halleg ha brezhoneg Leon a oa skrivet warni. Ne
voe ket selaouet Laignelot muioc'h eget an eskob araozañ. Setu Laignelot da 
c'hourdrouz adarre. Kuzulierien Landerne, da ziskouez e oant republikaned vat, a
lakaas ober daou zevezhiad hadañ patatez, gant nebeut a c'hred.
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E-pad pell ne hadjod an drevad nevez nemet el liorzhoù. Greun eo a veze 

hadet, tammoù aval diwezhatoc'h. Gant ar Bigoudenned e oa prizet an avaloù-douar
abred. E 1829 e kasent pevar c'hant tonellad da Vro-Saoz. Daou vloaz goude e oa 
savet div vilin da valañ patatez, du-hont. Bep un tammig e kreske an tachennadoù
el lec'hioù all ivez. Er bloavezhioù 1844, 45 ha 46 e kouezhas ar suilh war ar 
patatez hag an ed ; da heul e teuas ar gernez. Ne voe ket ken gwazh e Breizh hag
en Iwerzhon, abalamour ma oa er vro gaezh-se an avaloù-douar brasañ magadur an 
dud, a-benn neuze. Bec'h ha reuz a savas e Pont'n Abad, laeret an " aval-dor " 
karget el listri da gas da Vro-Saoz. Kevredigezh Liorzherien Brest a gendalc'has
da vrudañ an trevad, goude ar wall-dapadenn.

En amzer-se e oa kemennet d' ar c'humunioù diskleriañ, bep bloaz an 
trevadoù hadet. N' eus ket da fiziout en diskleriadurioù-se, kalz re zisheñvel 
diouzh ar gwirheñvel, evel ma skrive is-prefed Brest da brefed Kemper. Setu 
perak ne venegan ket a feurjedadennoù amañ. Bremañ e klasker gouzout ar wirionez
war ar gudenn-se, o luc'hskeudenniñ ar parkadoù, diwar nij.

E derou ar c'hantved e veze lakaet un hanter devezh-arat a batatez, d' ar 
muiañ, en atantoù Hañveg. Gant ar varr e veze graet antoù a-dreuz an ervennoù, 
d' o lakaat. Goloet, foennet, douaret ha tennet gant ar varr e vezent ivez ; ul 
labour difonn a oa, e-skoaz bremañ. Bemdez e veze avaloù-douar " poazh-disec'h "
da goaniañ, e pep ti. Morse ne chome a-walc'h da vont eus un eost d' an all. Ma,
ne vrasaed ket ar gorreadoù patatez, koulskoude. Du-mañ, a lavare ur vaouez din,
e veze miret un nebeut avaloù-douar, bep bloaz, d' ober ragout, deiz pardon Sant
Alar lidet d' ar yaou-bask. Neuze e peded kerent ha mignoned, a-bell, da zont da
leinañ, er c'hêrioù tost d' ar pardon.
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War-dro 1905 e kroged, du-mañ, da lakaat an had avaloù-douar dindan bep 

eil bomm an alar. Dont a reas ivez foennerezed ha douarerezed. Nebeut a werzh a 
gaved d' an torzhelloù-se ken e teuas lazhadeg veur 1914. Adalek neuze e oa 
kresket kalz an eostoù patatez. War-dro 1930, en dro da Gastellin, e voe 
deraouet dibabañ avaloù-douar hadañ. Arc'hant bras a voe gounezet gant al labour
nevez-se. Prenet e voe kirri-tan en atantoù, kirri-patatez e voent lezanvet.

Abaoe ar brezel diwezhañ e tibaber danvez had dre zu-mañ. Tachennoù bras a
zo bet eostet, betek an hanter eus an douar-labour. Abaoe un, daou pe dri bloaz 
avat emañ ar patatez o koll tachenn, re alies e chomont da werzhañ, kolloù bras 
diwarno. Ar maiz eo a zo o c'hounit tachenn war an trevadoù all, patatez ha 
geot-ivri.

Da heul amañ em eus savet ur roll eus an avaloù-douar douget war ar 
renabloù, azalek 1800 da 1860, evit ul lodenn eus kanton Daoulaz hag hini Ar 
Faou. N' em eus ket gallet mont pelloc'h : kant vloaz e chom ar renabloù e kerz 
an notered, hep aotre d' o diskouez. Holladoù ar renabloù eo talvoudegezh madoù 
lec'hel an atantoù, da lavarout : arrebeuri, loened, benvegoù ha trevadoù.

Bloaziad-Kêrioù-Kumunioù-Hollad renabloù-Gorread-Pouez-Priz-prizachet a-dreuz
1803 Lezgwern Log-Kimerc'h panez  6
1804 bourc'h Sant-Alar 2.860 panez  2
1807 Keroman Hañveg an holl 233
1809 Kerdreoual Kimerc'h 1.826 1,75



1812 bourc'h Rumengol 1.340 Kanab 300
1813 bourc'h Hañveg 0,75
1813 Toullankoad Roznoen 2.520 2
1816 Nonnad Kimerc'h 666 90
1817 Keruhel Kimerc'h 1.780 24
1817 Nonnad Kimerc'h 889 panez 8
1819 Pikardi Kimerc'h 251
1820 Gorrekêr Kimerc'h 1.898 panez, lin 30
1820 Ar Veuzed Kimerc'h 2.287 13
1822 Kerlereg Kimerc'h 6.849 12 arad 10
1822 Kerwern Kimerc'h 1.362 5
1822 Ar Bod Kimerc'h 1.479 200 k
1823 bourc'h Roznoen 339 100 k 2,10
1824 Lannvenou Kimerc'h 794 heig 18 
1824 Kleger Lopereg 2.891 15
1826 Pennarwern Roznoen 496 10
1827 Gwaztalenn Kimerc'h 1.646   panez 8
1827 Kergille Lopereg 2
1828 Kergonneg Roznoen 500 k 12,50
1829 Gwaztalenn Kimerc'h 3.434 12 a. 16 kanab 20
1829 Kervaillant Kimerc'h 2.284 30
1829 Nonnad Kimerc'h 1.339 15
1829 Kerwerzin Roznoen 491 panez 20
1830 Kerlano Roznoen 2.760 15
1831 Botanieg Kimerc'h 2.354  1.000 k 30
1831 Kerankrog Log-Kim 2.908 200 k 6

1832 Prad-Ledan Ar Faou 5.904 30
1833 Kerankrog Log-Kim 1.998 1.000 k 20
1834 Kergelen Kimerc'h 2.087 20 arad 10
1836 Pennrolland Kimerc'h 615 10
1836 Kergalan Roznoen 2.301 48 arad 30
1837 Lannergad Kimerc'h 1.466 800 k 24
1837 Kerjakob Roznoen 688 500 k 10
1838 Pennallan Roznoen 2.327 2.500 k 62,50
1840 Treuzkoad Roznoen 1.438 500 k 15
1840 Kerouvriou Log-Kim 2.885   da heul panez 60
1840 Kerreg Ar Faou 3.023 5 arad 30
1840 Keraskoed Roznoen 5.190 24 arad 40
1840 Kerlavareg Roznoen 2.001 20
1840 Gwern Roznoen 1.199 1.000 k 35
1841 Lannegad Kimerc'h 3.472 20
1841 Tiargof Log-Kim 2.289 200 k 6   
1841 Tikerneiz Kimerc'h 1.255 24
1841 Kerwenn Kimerc'h 1.550 panez 40
1841 Gwernarborn Lopereg 1.293 30
1842 Prioldi Roznoen 2.477 6.000 k 120
1842 Gerwenn Kimerc'h 2.392 1.700 k 52,50
1843 Kerivin Kimerc'h 2.350 1.200 k 36
1844 Pennarpave Ar Faou 3.179 16 arad 16
1846 Toullivin Hañveg 3.646 4
1846 Kersadiou Hañveg 1.975 panez,kaol 40
1846 Keroman Hañveg 1.680 panez,kaol,ed-du 120
1846 Vilaz Hañveg 4.310 panez,kaol irvin 96
1846 Kervel Hañveg 1.992 30
1846 Koadanselan Lopereg 1.907 25 arad 25
1847 Pennarpave Ar Faou 1.915

1848 Pennarwern Ar Faou 1.484 panez 20
1848 Goueled ar C'hoad Log-Kim 3.751 panez, kaol 100
1848 Kerherve Hañveg 2.765 40
1848 Kervel Hañveg 1.729 irvin 60
1848 Kervaeneg Rumengol 1.044 30
1849 Keriwal Sant-Alar 1.192 panez 40



1849 Kerangeven Ospital 2.746 panez, kaol 30
1849 Keranezou Hañveg 408 6
1850 Bodfrank Hañveg 4.096 36 arad lin 30
1850 Kerlano Roznoen 1.888 panez, betrabez 25
1852 Pennarwern Roznoen 3.097 400 k 15
1852 Kerankrog Log-Kim 5.354 175=kanab,lin,panez,irv.
1852 bourc'h Hañveg 2.309 24
1852 Bodrezal Hañveg panez, kaol 48
1852 Bodelleg Hañveg 3.018 150
1852 Boudougwenn Hañveg 3.769 panez, kaol 300
1853 Prioldi Roznoen 3.459 12 arad 12
1853 Kerankrog Log-Kim 5.355 175=kanab,lin,panez,irv.
1853 Porzanlez Roznoen 10.138 250 k 8
1853 Kernevez Roznoen 2.919 40 arad panez 60
1853 bourc'h Irvilhag 1.720 75 k 6
1853 Kerloc'h Hañveg 2.156 panez, kaol 60
1853 Ladtiez Sant-Alar 48 arad panez 24
1854 Gwastalenn Kimerc'h 4.384 75 k 7,50
1854 Kerloc'h Hañveg 2.092 20 arad 20
1854 Gwernieg Irvilhag 86 arad 24
1854 Bodoureg Hañveg 2.155 kaol 6
1854 Kerarmoal Rumengol panez, gwiniz-du 30
1854 Kerinaod Irvilhag kaol 130
1854 Pennarwaz Rumengol 100= irvin, panez, kaol

1854  Kergalan Log-Kimerc'h 2.890 panez 12
1855 Keranroue Hañveg 5.697 panez 30
1855 Kergelen Kimerc'h 2.886 panez 20
1855 Ar Stang Log-Kim 25
1856 Maezkamm Hañveg 4.345 panez, kaol 100
1856 Menez ar C'hoad Roznoen 3.051 kanab, kaol 60
1857 Bodivintin Hañveg 3.577 300 k 18
1857 Kerangof SantAlar 2.913 500 k 40
1858 bourc'h Rumengol 1.653    heiz, karotez 45
1858 Killaradeg Log-Kim 4.810 120=betrabez, panez
1858 bourc'h Hañveg 6
1858 Runlan Rumengol 1.520 panez 40 
1858 Gourlaouen Hañveg 4.174  gwiniz-du, panez 50
1859 Kergaerig Kimerc'h 2.986  panez, betrabez 24
1859 Koztibras Kimerc'h 1.610 8 arad 12
1859 Kerjakob Roznoen 2.772 500 k 30
1859 Killaradeg Log-Kim 5.863 36
1859 Rozargloued Hañveg 1.497 20
1859  Bodelleg Hañveg 3.387 18
1859 Gwazwenn Ospital 4.560 400 k 24
1860 Arbod Kimerc'h 18.855 250 k 15
1860 Meneztrellu Kimerc'h 5.489    105=panez,betrabez,kaol
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Ronan HUON

Savpoent an embanner

Pa vez ret din jediñ priz ul levr nevez e vezan bepred nec'het. Ur wech 
bennak, n' eo ket alies koulskoude, eo bet lavaret din e oa re uhel priz levr pe
levr. E gwirionez, ul levr a vez kavet ker aes a-walc'h. Pezh a zo komprenus 
peogwir n' eo ket un dra ret evit bevañ.

Koulskoude, peurvuiañ, al levr brezhonek n' eo ket ker pa vez keñveriet e 
briz gant hini levrioù gallek pe saoznek hag a vez embannet 5 000 pe 10 000 
skouerenn anezho da vihanañ, tra ma vez tennet 1 000 pe 1 200 skouerenn eus ur 
romant e brezhonek,

Nevez zo ez eus bet lavaret din, da skouer, e kave ar re yaouank e oa re 
ger 22,00 lur evit " War ribl an hent ", ha ma vije tu da chom dindan 20,00 lur 
e vefe gwelloc'h evito. Evel just e vefe gwelloc'h evit an holl. Ha tu a vije d'
hen ober gant ma n' en defe ket al levr 300 pajenn.

Daoust ma ne c'heller ket keñveriañ e gwirionez, em eus kemeret unan eus 
niverennoù diwezhañ ar gelaouenn c'hallek " Le Monde " ha gwelet prizioù al 
levrioù a oa o paouez dont er-maez. Ne gomzan ket eus al levrioù-godell hag a 
vez tennet anezho ar wech kentañ 60 000 skouerenn hag alies gant plomennoù bet 
implijet endeo.

E-touez ar romantoù gallek o paouez dont er-maez e kavan, d' ar 7 a viz 
Genver 1972 : Marguerite Duras, L'Amour (145 p., 15,00 lur) ; Jean Cayrol, 
Histoire d'un désert (240 p., 20,00 lur) ; Elie Wiesel, Célébration Hassidique 
(290 p., 25,00 lur ).

Neuze pa sellan ouzh levrioù diwezhañ Al Liamm e welan e koust Ho kervel a
rin en noz (260 p., 17,00 lur), Tangi Kerviler (173 p., 13,00 lur), An irin glas
(202 p., 13,00 lur), Oberoù an Ebestel (360 p., skrivet stank, 27,00 lur) ha War
ribl an hent (304 p., 22,00 lur).
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Holl ez int gwelloc'h-marc'had eget al levrioù gallek heñvel, daoust ma 

vez embannet 10 gwech pe zoken 100 gwech nebeutoc'h a skouerennoù.

An diskoulm evit chom dindan 20,00 lur a zo ober levrioù 150 pajenn evel 
just, ar pezh a reomp ar muiañ posubl, met n' eo ket un dra da c'houlenn digant 
skrivagnerien.

Kompren a ran mat-tre e termfe ur studier a-raok prenañ ul levr 20,00 lur 
pe 25,00 lur. Termal a ran va-unan.

Un diskoulm a zo koulskoude evit ar re n' int ket pinvidik : rakprenañ al 
levr. Ha " War ribl an hent ", daoust d' e 304 pajenn a oa bet lakaet d' ur priz
izel-kenañ : 15,00 lur. Ret e oa eta kas 15,00 lur en-araok d' Al Liamm evit 
kaout al levr hep mizoù-kas. Fellout a ra deoc'h gouzout pet den o deus 
rakprenet skouerennoù boutin d' ar priz izel ? Unnek ( 11 ) !

Hor prizioù a vez lakaet an izelañ posubl hag en hon amzer, pa gera a viz 
da viz ar moulañ kerkoulz hag ar paper, ha tra ma ne vo ket embannet 10 000 
skouerenn, ul levr 300 pajenn a gousto da vihanañ 20,00 lur ma ne fell ket deomp
koll arc'hant.

NOTENN. - Pa werzhomp ul levr 300 pajenn 22,00 lur, goude bezañ lammet an 



distaol 1/3 a vez graet d`ar werzherien, ez eo ret gwerzhañ 800 skouerenn evit 
gallout paeañ ar mouler ha ne vez ket, siwazh, gwerzhet 800 skouerenn e 6 miz.



56

HARPOMP NICRA

E dibenn miz Genver e oa bet dastumet war-dro 3.000 lur evit harpañ 
Norzhiwerzhoniz gant Skourr Breizh ar C'hevre Keltiek. Divizet e oa bet reiñ an 
arc'hant-se dre hanterouriezh N.I.C.R.A. (Kevredigezh Gwirioù Keodedel Norzh-
Iwerzhon) dreist-holl da familhoù hag a zo en dienez en abeg d' ar stourm. 
Skrivet hon eus da N.I.C.R.A. e Béal Feirste en ur c'houlenn e ve graet diouzh 
ar c'hoant-se. Gwelout a ran ez eus ur gevredigezh en Aostralia hag he deus 
graet an hevelep goulenn kent reiñ an arc'hant dastumet du-hont. D' ar mare ma 
skrivan, e-kreiz miz C'hwevrer, n' em eus ket bet c'hoazh a respont eus Béal 
Feirste. Marteze ez eo bet kavet ar goulenn re drubuilhus gant tud hag a zo 
ac'hubet gant ur bern trevelloù, hag a soñj moarvat o deus diskouezet o 
emroüsted hag o efedusted. Fellout a ra deomp ober diouzh youl ar broferien 
diouzh un tu, ha diouzh un tu all reiñ skoazell hep daleañ.

Abeg an dale er respont a c'hell bezañ bet aozidigezh Kendalc'h-Bloaz 
N.I.C.R.A. e Béal Feirste. Graet e voe e-pad daou zevezh (12-13 C'hwevrer) hag 
ur poellgor-seveniñ nevez zo bet dilennet. Skrivañ a ran bremañ en-dro evit 
kinnig ar skoazell.

En abeg d' an diskred eztaolet, gant unan eus ar broferien vreizhat 
brokusañ, e-keñver N.I.C.R.A. e fell din diskleriañ ar pezh a ouzon a-zivout ar 
c'henurzhiad-se. Kent aliañ reiñ ar skoazell dre e hanterouriezh em boa 
goulennet o meno digant lwerzhoniz hag em eus fiziañs a-walc'h enno. Bez' ez eus
strolladoù ha kevredigezhioù a bep seurt a-hend-all o tastum arc'hant evit an 
neuz-mañ-neuz eus ar stourm e Norzh-Iwerzhon, met n' hellfen lavarout, hep riskl
da faziañ, diwar-benn hini ebet anezho, emaint o vont da reiñ an arc'hant-se 
evit doareoù-stourm diheg hepken. Me ne lavaran ket evel just e vefe fall reiñ 
skoazell da zoareoù-stourm all, met setu un embregadenn war anv ar C'hevre 
Keltiek ha ne fell din touellañ den ebet pa lavaran e labour ar C'hevre dre 
hentennoù diheg. Kement ha ma ouzon, N.I.C.R.A. a ra diouzh he sturienn « diheg,
di-ranngredennek, distag diouzh aozadurioù politikel » ( e Politikel all », a 
dlefed lavarout, rak ur stourm politikel eo dre 'n abeg eus holl e emplegadoù). 
Peseurt tud a zo e N.I.C.R.A. ? Diouzh gweled, tud a bep seurt. Ha piv zo er 
penn ? Peseurt menozioù politikel o deus, en tu-hont da re N.I.C.R.A. end-eeun ?
Gouzout a raen e oant harpet gant Republikaned eus ar gostezenn ofisiel, hag 
ivez gant tud tost d' ar gostezenn republikan « c'hweliadel », pe da gostezenn 
Blaney e Fianna Fail; hag e oa ur Gumunourez eus Edwina Stewart. A bep seurt e 
gwirionez, ha n' eo ket kleizelourien hepken.
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Ar gerzhadeg vras e Doire (Derry) d' an 30 Genver oa bet aozet gant 

N.I.C.R.A. Hini An Iùir (Newry) d' ar 6 C'hwevrer ivez. Amañ e oa war-dro 50.000
den, en o zouez ar gannaded anavezetañ eus an Nann-Unanourien (Hume, Cooper, 
Kennedy, B. Devlin, P. Devlin, h.a.). Diskouez a rejont ez eus bodet en-dro da 
(pe e-barzh) N.I.C.R.A. tud a bep seurt, hag ez eo N.I.C.R.A. ar c'henurzhiad 
foran kreñvañ, pe da vihanañ niverusañ, war dachenn ar stourm ouzh renadurezh 
Stormont.

E Kendalc'h N.I.C.R.A. e Béal Feirste e voe divizet kenober gant an holl 
nerzhioù all hag a harp ar stourmad disentidigezh keodedel (nac'h paeañ tailhoù,
h.a.). Divizet e voe ivez kenderc'hel gant displegadegoù-straed ken a vo asantet
reiñ gwirioù keodedel d' an holl.

Ar pezh a zalc'h kement a dud kevredet bremañ eo ar goulenn e ve laosket 
dieub an holl vac'hidi. 140 den bac'het e Long Kesh a gemeras perzh er 
vouezhiadeg d' ar poellgor-seveniñ nevez, ha daou anezho a voe dilennet. Hervez 
ur c'helaouenner eus an Irish Times, n' o deus ket c'hoant izili ar poellgor da 
gomz eus o menozioù politikel, peogwir e fell dezho unaniñ o nerzhioù d' ar 
mare-mañ. Ha n' eus ket nann da lavarout, displegadegoù evel hini an Iúir, oc'h 



anataat e tistaol tolpadoù bras beli gouarnamant ar 6-Kontelezh hag e reont fae,
daoust d' ar riskl bezañ lazhet, war e urzhioù ha lezennoù, a zo da vihanañ ken 
efedus ha gouvrezel A.R.I. evit eilpennañ ar gouarnamant. Gwanderioù a zo e 
frammadur laosk N.I.C.R.A. hag a c'hellfe dont buan war wel ma vefe graet 
kenlezadurioù o plijout da lod hag o tisplijout da re all gant ar Saozon. 
Kinniget e voe gant Kevin Boyle, unan eus ar renerien, skoulmañ darempredoù 
startoc'h gant strolladoù all e-sell da genurzhiañ ar stourm (kerzhadegoù, 
bodadegoù, penaos herzel ouzh prosezioù hag argerzhioù-lezenn, harzoù-paeañ-
feurmoù-ha-tailhoù). Padal, kavet e voe gwelloc'h gant ur muianiver a 175 den a-
enep 144 chom hep skoulmañ ereoù furmel gant strollad all ebet, met kenober gant
an holl dre ma vo ezhomm. Kement-se a gadarna sturienn « dibolitikel » 
N.I.C.R.A.
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skouer bev peseurt gounid a c'hell dont diwar genober tuadoù disheñvel en ur 
frammadur laosk e-sell d' ur pal-tost (amkan), hag ivez peseurt bevennoù ha 
gwanderioù a vez en hevelep kenstrollad.

War a hañval, gant tud a-du gant kostezenn ofisiel ar Republikaned eo emañ
aet al lañs en dilennadegoù-poellgor (8, marteze 10 eus an izili a vefe anezho),
tra m'en defe kollet Strollad Kumunourien Iwerzhon (daou zilennad n' o defe ken 
bremañ) ; ar peurrest a vefe dizalc'h, pe a-du gant an S.D.L.P. (strollad Hume, 
Cooper, Currie ha P. Devlin).

ADLAVAROUT A RAN : da gentañ e tle Breizhiz reiñ skoazell-arc'hant d' ar 
stourm-dieubiñ breizhat ; ar pezh a vank ar muiañ e Breizh eo an engouestladur 
d' ar stourm-se (tud prest evel en Iwerzhon da deurel pep tra e plad ar ventel),
rak an arc'hant a zeufe founnus neuze. Ne vroudan den ebet eta da gas arc'hant 
da Iwerzhoniz kentoc'h eget d' an emsav breizhat. Koulskoude, ma kav deoc'h, 
evel ma kav din-me, ez eus en Iwerzhon ur stourm war-nes bout gounezet, hag a 
c'hellfe bezañ kollet dre skorted-arc'hant pe zigalonekaat an nann-Unanourien, 
neuze e talvez rein ar skoazell dre gengred etrekeltiek. Hag e talvez he reiñ d'
ar re a zo e-kreiz ar stourm, ha tizhet gant ar stourm. Se a c'hellit ober dre 
hanterouriezh Skourr Breizh ar C'hevre Keltiek (CCP J. Derouet 3264-47 Nantes).

Ar re na fell ket dezho kemer perzh ken oberiant er stourm iwerzhonat hag 
a zo lusket hepken gant abegoù a druez evit tud eus ur vro geltiek all a c'hell 
a-du-arall kas o skoazell da S.P.I. Krediñ a ran ez eo gouest S.P.I. da gaout 
skoazell digant tud hag a ra diouer dezho ar spered politikel breizhat, hag a 
sent koulskoude ouzh an « trivliad a gensant gant ar Gelted tramor ». Iwerzhoniz
dre vras a glev keloù eus ar skoazell-se, e doare ma kresk kredad ar Vrezhoned 
en o mesk. N' eus ket a gevezerezh eta etre Skourr Breizh ar C'hevre ha S.P.I. 
war an dachenn-se.

Alan HEUSAFF.



59
A. HEUSAFF

NORZH-IWERZHON : Diskoulm ebet war wel

Al lazhadeg d'an dregont a viz Genver e Doire (Derry) a c'hoarvezas e 
dibenn ur gerzhadeg aozet gant an Northern Ireland Civil Rights Association 
(NICRA), hep ma vije daeet an arme saoz muioc'h eget ma oa bet kant gwech 
diagent, ha goude m' edo an holl berzhidi koulz lavaret o vont kuit diouzh ar 
bardelloù-straed savet dirak ar soudarded. An trizek den lazhet a oa anezho 
krennarded, paotred yaouank pe wazed en o oad-gour. Hini ebet anezho ne voe 
kavet armoù warnañ. Lazhet e voent daoust ma tiskouezent ne oant ket o klask 
tennañ war an arme saoz. Er Sunday Press (Dulenn, 6-2-72) e roer anadurezh a 
zoug da brouiñ e oa mennet renerien an arme-se da dennañ war un nebeut tud en 
displegadeg, evit lakaat Arme Republikan Iwerzhon, Ofisial pe C'hweliadel 
(Provisionals) d'en em ziskoachañ, hag evel-se kaout digarez da argadiñ ar 
c'harter ec'hon-se en tu-hont da v-Bogside, karter Creggan na gredont mont e-
barzh nemet evit skrapadegoù trumm.

Kaset e voe argad an Arme Saoz da benn en ur c'hardeur, o tibab aberzhidi 
a c'hellfent lavarout goude diwar o fenn e oa anezho izili eus Arme Republikan 
Iwerzhon (ARI). Ha kilañ neuze en-dro d' o linenn-diloc'h. Padal ne voe respont 
ebet eus tu ar C'hweliadourien, ha netra nemet un nebeut tennoù diefedus eus tu 
an Ofisielourien. Ne voe ket gloazet ur soudard " breuzhveuriat " !

A-hed hag a-dreuz Iwerzhon e voe douget kañv d' an trizek den lazhet. E-
pad tri devezh e tiskouezas poblañs ar 26 Kontelezh bezañ unanet evel ma ne oa 
ket bet abaoe 1920. Goude daou zevezhiad displegadegoù bras e Dulenn, ha 
tagadennoù gant bombez-petrol war stalafioù kannati Bro-Saoz e teuas paotred 
yaouank a-benn da bignat war e bondalez-prenestr, da ziframmañ ar stalafioù-
houarn, ha ken buan e voe bannet bombez-petrol e-barzh an ti. Miret e voe ouzh 
ar strollad-didanerien a ober o labour. Pulluc'het ar savadur.
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dic'halloud eo ar bobl iwerzhonat e-keñver aheurterezh ar gouarnamant saoz.

Abaoe ma 'z eo deut Heath hag e Virourien e penn ar Rouantelezh " Unanet "
ez eo aet an darempredoù etre ar Saozon hag Iwerzhoniz war fallaat. A-ratozh-
kaer e lavaran " ar Saozon ", daoust ma vez anv ur wech ar mare eus unvezioù 
skosat pe eus Skosiz a-hiniennoù en danevelladoù. Evel ma lavar rener ar 
gelc'hgelaouenn skosat Catalyst, ar soudarded skosat implijet er 6 Kontelezh zo 
gopridi arallekaet. Ar vrogarourien skosat zo a-du gant ar stourm evit unaniñ 
Iwerzhon, pe da vihanañ evit gounit kenwirioù keodedel.

Ne gomzan ket amañ eus ar c'hudennoù a vo en deiz ma vo degaset holl 
annezidi Iwerzhon dindan ur renerezh politikel nemetken. Nag eus an emplegadoù 
evit a sell ouzh an iwerzhoneg...

O teurel o enebourien a gantadoù er c'hampoù-bac'h hag ouzh o boureviañ o 
deus c'hwitet B. Faulkner hag e genseurted : e-lec'h lakaat an nann-Unanourien 
da dreiñ kein da ARI, o deus bountet ar boblañs katolik a-bezh a-du ganti. Ken e
rank ar re a voe dilennet gant an nann-Unanourien, hag a zo bodet an darn vrasañ
anezho er Social Democratic Labour Party (SDLP), goulenn e ve laosket an holl 
vac'hidi da vont dieub kent ma vent gouest da gemer perzh er c'henbrezegoù 
politikel kinniget gant gouarnamant London. Ma plegfent da genbrezeg hep an 
diviz-se, e vefent distaolet gant o dilennerien. Da heul lazhadeg Doire ez eo 
bet bountet an SDLP pelloc'h c'hoazh diouzh Stormont : disklêriet o deus ar 
gannaded war an tomm ez eo bremañ o fal ur Republik a 32 gontelezh. Ha 
gouarnamant Dulenn, goude bezañ degaset ar 26 Kontelezh d' ur poent milbell 
diouzh pal emsaverien 1916, zo bet douget gant gwagenn c'halloudus an 



trivliadoù-pobl er sizhunvezh tremenet da gadarnaat e emzalc'h e-keñver ar " 
Rouantelezh Unanet ". Krenegellek eo deut an douar da vezañ en Iwerzhon a-bezh. 
Ur c'hannad eus ar strollad Fianna Fáil hag a zo savet a-enep gouarnamant J. 
Lynch a eztaole ur menoz boutin pa lavare ne oa nemet ul liorzh-kêr da dreuziñ 
etre kannati Bro-Saoz hag ar c'harter m'emañ burevioù pennañ ar gouarnamant. 
Setu perak emeur ivez o vont da duta evit arme-emzifenn Iwerzhon : evel-se ne 
day ket kement a dud yaouank da enrollañ en ARI, ha ma sav bec'h e vint e 
gourc'hemenn arme ar Stad, emichañs. Emeur o vont da enrollañ 1.000 gwaz 
ouzhpenn er Skourr Arbennik ivez.
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Saoz, Heath ha Maudling o deus harpet start Brian Faulkner. Lakaet o deus, evit 
doare da vihanañ, an arme saoz en e servij, evit herzel ouzh an emsavidi ha 
degas ar re zo diskred warno d' ar salioù-boureviañ. Faulkner a zo barrek da 
c'hoari gant gourdrouz ar " back lash " ; ma n' hen harper ket, e vo amsavet (1)
gant Unanourien galetoc'h, tud evel Craig, ha ne vo den ebet gouest da herzel 
ouzh ar Brotestanted fuloret da lazhadegañ ar Gatoliged ! N' eo ket an armoù a 
vank dezho. Ma n' o deus ket kemeret c'hoazh al lezenn etre o daouarn, ez eo en 
arbenn ma kontont war Faulkner hag an arme, hag ez int sentus d' o renerien-i. 
N' o deus tamm keuz na morc'hed ebet an abeg d' ar re a voe lazhet e Doire. Ar 
galloud zo ganto, hag ar gwir eta. N' o deus nemet kasoni pe zispriz evit ar " 
bastard Fenians ".

Ur strollad nevez a zo abaoe daou vloaz, an Alliance Party, ennañ 
Protestanted ha Katoliged habask, a-du gant adreizhadurioù e diabarzh frammad ar
" Rouantelezh ", met a dra sur n' eo ket gant an amzer a ren e teredo an dud d' 
an tolpad-se. Pa vez kreñv ar maeziad nerzhioù ez a an eufl d' an daou benn-
ahel.

Evit pennoù bras an Unanourien, an diforc'h a gredenn zo un araez da 
virout o galloud. N' eus ket labour evit an holl er 6-Kontelezh. Er genreizhad a
ren o deus ar vicherourien brotestant muioc'h a chansoù da gaout labour, ha 
lojeiz, eget ar vicherourien gatolik. C'hoari a ra ar vistri orañjat war nec'h 
ar vicherourien brotestant da goll an tammig lañs o deus war ar re gatolik. 
Moarvat ez eus un dregantad mat a Brotestanted onest hag a zo chalet gant 
emdroadur an darvoudoù : pe laz dezho avat krediñ ez eo gwelloc'h o lod en 
arbenn ma 'z int arboellusoc'h ha strivantoc'h en hen kredont hag e vezont 
sachet pe vountet e kamp an Unanourien daer, bep gwech ma vez ur barrad.

(1) amsavet gant = lakaet en e lec'h.
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ouzh egile sur a-walc'h. Met, daoust ma c'heller lavarout e vezont implijet 
bremañ gant ar renkad-ren, hemañ a vez harpet gant ar vicherourien brotestant, 
evit diwall o brientoùigoù (1), o zammig gounid. Hag ar re gatolik, diseblant a-
walc'h diagent ouzh kudenn bolitikel an adunaniñ-Iwerzhon, zo bremañ a-du gant 
Sinn Féin hag ARI, ha kentoc'h a-du gant ar C'hweliadelourien (a vefe graet 
bourc'hizien-vroadelourien anezho gant ar Gomunourien) eget gant an 
Ofisielourien-Sokialourien. O komz eus un emgann-renkadoù e Norzh-Iwerzhon e 
tiskouez ar Varksourien penaos e rank ar fedoù hag an darvoudoù tremen diouzh o 
c'helennadurezh, ha n' eo ket en eilpenn.

Luskerien an darvoudoù e Norzh-Iwerzhon zo politikel - diouzh un tu ur 
renkad-ren o tifenn o brientoù koustet pe gousto : diouzh an tu all, 
Republikaned Sinn Féin ha stourmerien NICRA oc'h argadiñ hag o strivañ da ziskar
Stormont ha da sevel ur Stad a 32 Gontelezh.

Lavaret e vez n' heller ket rediañ ur milion a Unanourien da zont er 
Republik gant bombezennoù. Gwir eo e vefent gouest da lakaat dizurzh vras e 
buhez politikel ar Republik, diouzh skouer Parnell e Westminster e dibenn ar 
c'hantved tremenet.



Hogen gant ar Saozon emañ ar galloud hag an arc'hant hag a zalc'has ar 
stadig-se en e sav e-pad 50 vloaz. Betek-hen n' he deus ket koustet ar stadig re
ger dezho. Evit brud o arme e rankont derc'hel penn ouzh ARI ha klask he 
dispennañ. Ne vefe ket brav dezho dilezel ur milion (?) a dud hag a fell dezho 
bezañ kenvroiz ganto. Ha kalz anezho zo lusket hep mar gant an impalaerouriezh 
kozh. Setu ar pezh a skrive er sizhun da heul lazhadeg Doire koronal ur rejimant
lec'hiadet e Norfolk da rener an harzlammerien o doa kaset an taol-kaer-se da 
benn : « Meuleudi d' ho paotred. Labour vat o deus graet. Pell 'zo e oa dleet 
ober evel-se. Na daolit ket evezh ouzh ar c'hlemmoù ». En un doare kevrinus 
bennak, al lizher oa kouezhet etre daouarn un Iwerzhonad ha roet gantañ d' ar 
Sunday Press.

(1) brient = gwir dibar.
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ziskoulmañ ar gudenn. Ar C'hrennsaoz ne ra forzh, ma n' eus ket unan eus e dud 
nes en arme du-hont. Ma 'z eus, e lavaro marteze : « Ra vo tennet kuit hor 
soudarded. Ha lezet Iwerzhoniz da 'n em renkañ pe d' en em zebriñ ». N' eus 
rebech ebet da ober d' ar soudarded avat. War atiz pe urzh ar gouarnamant e 
tiwall an holl gelaouennoù bras, war-bouez ar Sunday Times, a deurel diskred pe 
entremar war emzalc'h an arme. An daolenn a livont eus darvoudoù Norzh-Iwerzhon 
a vir ouzh ar boblañs da gemmañ he doare-gwelout ha da gompren hini Iwerzhoniz.

Pa c'hourdrouz Iwerzhoniz gant ur boikot eus marc'hadourezh saoz, e 
responter dezho e c'hellfent ober muioc'h a zroug dezho o-unan en hent-se : 
Iwerzhon a gas an darn vrasañ eus hec'h ezporzhiadurioù da Vreizh-Veur. Ha ma 
vez broudet a-walc'h ar boblañs e c'hellfe diaesaat kalz ar vuhez d' an enbroidi
iwerzhonat. Distreiñ da Iwerzhon ha bezañ dilabour ? Ret eo bezañ evezhiek eta. 
Iwerzhoniz, dre vras, n' int ket prest da c'houzañv paourentez evit unaniñ o bro
(1).

Ar pezh a voe gounezet e 1921, a voe gounezet a-drugarez, evit un darn 
vat, d' an duidigezh, d' ar c'hensant a oa e-touez e-leizh a Saozon evit ar 
vrogarourien Iwerzhonat. Hiziv an deiz ivez e kred ar Gostezenn Ofisiel 
Republikan e tleer diwall a ober enebourien eus ar bobl saoz : harpañ a ra 
obererezh NICRA, hag evit a sell ouzh implij ar bombez hag an armoù e lavar 
seveniñ hepken taolioù-emzifenn, pe taolioù da zialañ ar bobl goude ma vez bet 
taget gant an arme saoz.

A-bouez-bras eo an harp a c'hell bezañ roet gant Iwerzhoniz strewet dre ar
bed dre lakaat bec'h war genwerzh ar Saozon, ha dre vrudañ ar gwallvererezh hag 
ar boureverezh aotreet er 6-Kontelezh gant ar gouarnamant saoz.

(1) Dreist-holl pa n' int ket unanet a-zivout an endalc'h kevredadel ha 
sevenadurel da vezañ roet d' ur Republik a 32 Gontelezh.
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Washington, Ottawa, Rom ha... Paris ! ! ! E pep lec'h en deus klevet respontoù 
seven, met petra fell deoc'h, " Ulster " zo un afer diabarzh evit ar Rouantelezh
Unanet ; kompren a reer, met ar Saozon zo mignoned ivez. Ar bleizi n' en em 
zebront ket evit un afer na sell ket outo.
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An anvioù-lec'h en Iwerzhon

An anvioù-lec'h, en Iwerzhon, evel an anvioù-tud, o deus alies daou 
stumm : unan gouezelek hag unan saoznek, pe sañset saoznek. Pa vez kaset ul 
lizher d' ul lec'h bennak eus Republik Iwerzhon e c'heller eta ober gant an eil 
pe egile. Da skouer, pa skriver d' un den bennak o chom e Dulenn, e c'heller 
skrivañ war golo al lizher pe Baile Atha Cliath pe Dublin. Alies a-walc'h, avat,
eo diaes gouzout - evel e Breizh-Izel - peseurt stumm, pe anv gouezelek 
degemerout.

Setu perak e kaver en Iwerzhon e penn diwezhañ " Levr-bloaz ar Post " ur 
roll eus an holl gêrioù pe gêriadennoù ma 'z eus ur burev-post enno gant o 
anvioù e gouezeleg hag e saozneg. Evel just, savet eo bet ar roll-se evit 
skoazellañ nemetken paotred pe verc'hed al lizhiri en o micher.

Diouzh o zu, tud ouiziek bodet e Komision al lec'hanvioù (Coimisiún na 
Logaimmneacha) o deus studiet ar gudenn hag embannet frouezh o labour, e 1969, 
dindan an talbenn " Ainmneacha Gaeilge na mBailte Poist " da lavarout eo " 
Anvioù Gouezelek ar C'hêrioù a zo ur burev-post enno ".

Gwashañ 'zo, ar stummoù gouezelek a gaver en daou rollad n' int ket avat 
heñvel evit an hevelep kêr. Darn a zo disheñvel a-grenn. Ar gelaouenn INNIU (19 
Meurzh 1971) a veneg, da skouer, stummoù pe gentoc'h anvioù ken disheñvel hag " 
An Móinteach " ha " Magh an Tuair " (gant ar Post), Baile an Bhiocáire ha Magh 
Mhic Coilléin (gant ar Post). A-hend-all, war 2.806 anv a zo e Levr-bloaz ar 
Post ez eus un tri c'hant bennak hag a zo direizh, hervez INNIU, da lavarout eo 
na glotont ket, moarvat, gant anvioù ar Gomision.

Perak n' eo ket bet heñvelaet an daou roll-anvioù ? Eno emañ an dalc'h. 
Tud pennek eo, moarvat, paotred ar Post en Iwerzhon, rak derc'hel a reont da 
embann o roll bep bloaz hep soursial ouzh labour ar Gomision. Graet o deus 
kement-se en tri bloavezh diwezhañ, ha da grediñ eo, e raint kemend-alI ar bloaz
a zeu. Lizhiri a zo, eta, skrivet ar chomlec'h warno e gouezeleg, a zo en arvar 
da vezañ daleet.

Pa gasit ul lizher da Zulenn, pe da Gorkig, e c'hellit skrivañ anv ar 
straed e gouezeleg rak, er gêrbenn da nebeutañ, e vez merket anv pep straed e 
yezh ar vro hag e saozneg. Evel just e ra hogos an holl dud gant an anv saoznek.
Rak-se, pa 'z it da welet unan bennak ha ma n' eus ganeoc'h nemet e chomlec'h 
gouezelek ez oc'h e riskl da vezañ tapet rak nebeut-nebeut a dud a anavez anvioù
gouezelek ar straedoù. Kit neuze d' ar c'hentañ burev-post a gavit war ho hent. 
Paotred al Lizhiri a ziskoulmo ho kudenn.

Moarvat eo abalamour ma ne ra den ebet van ouzh an anvioù gouezelek n' eo 
ket bet klasket o difaziañ pa vezont direizh. 

Padraic O Casaide en deus tennet evezh an dud war ar gudenn-se, n' eus ket
pell. Hag evit na vefe ket diskredet, eo bet embannet gantañ luc'hskeudennoù 
plakoù-straedoù 'zo. Evel-se, e lec'h Lána Thailliúir (Taylor's Lane) e lenner 
Lána Chailliúir ; e-lec'h " Plás na Mór Chanálach " e lenner war ar plak " Plás 
na Mórca na lach ". Kavet e vez " Bóthar Bhurlington " ha " Br Burlington " e 
daou benn ar straed-se. Evit " Sant Agnes' Park " e kaver war ar plakoù " Páirc 
San Aignéas " ha "  Páirc San Móra " (?). A-wechoù all, an anv saoznek hag an 
hini gouezelek ne ziskouezont ket klotañ an eil gant egile. Evel-se, e-keñver " 
Westmoreland St. e kaver " Sráid an Fheistighe ".

Merket hoc'h eus, moarvat, dre ar skouerioù a-zioc'h, e toug bepred 
straedoù 'zo e Dulenn an anvioù saoznek bet roet dezho gant ar Saozon p' edont 
ar vistri. Evel just, kement-se ne blij ket d'an holl nemet p' eo bet cheñchet 
an anv saoz evit unan iwerzhonat e c'hoarvez d' ar bobl kenderc'hel d' ober gant



an hini kentañ . An tabut etre " Navan " hag " An Uaimh ", daou anv disheñvel 
evit an hevelep kêr, a zo skouerius er c'heñver-se.

Met gwashoc'h c'hoazh a zo. E Dulenn, hag e kêrioù all eus Iwerzhon, emeur
o sevel karterioù nevez pe diez bras hag hogos bep gwech e vez roet anvioù 
saoznek, pa n' eo ket saoz, dezho dre ma kav d' ar « bromoterien » ez int 
livusoc'h ha kenwerzhusoc'h, moarvat, eget anvioù ar vro. E Breizh-Izel ez 
anavezer ar c'hiz-se ivez, siwazh ! Evel-se, er c'harter m' eo bet savet kannati
nevez ar Stadoù-Unanet e kresk an « Houses » evel treuzc'heot (Lansdowne House, 
Hume House, Gardner House, h.a...) ken en em c'houlenn P. Mac an Bheatha, hag-eñ
n' emeur ket oc'h adsaoznekaat kêr-Dulenn Athghalldú na Cathrach (INNIU, 30 
Ebrel 1971) hag e c'halv d' e sikour un haroz eus Iwerzhon : « A Oskar ! Perak 
n' out ket bev hiziv ha ganit da gleze ez torn ! ».

L. A.
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NOTENNOÙ

Hor Mignoned

An Aotrou hag an Itron Yann RENAULT a zo laouen o kemenn deoc'h ganedigezh o 
mab-bihan Yann-Fanch, mab Herve hag Andrea Renault ha kenderv Tudual Audic hag 
Arzhela Roy, d' ar 14 a viz Kerzu.

Laouen eo Gweltaz, Maria-Franseza ha Yann-Erwan PUNGIER o kemenn deoc'h 
ganedigezh o breurig Herve e Kerentesteg, Langidig d' ar lañ a viz C'hwevrer.

An Ao. hag It. BOUCHER a zo laouen o kemenn deoc'h eo bet euredet o merc'h 
Arlette gant Pierre TAILHADES, e Marmande, d' an 19 a viz C'hwevrer.

Hor gwellañ gourc'hemennoù.

Profoù 

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

MIZ DU : 
G. Le Cler, 5 lur ; P. Bourdelles, 50 lur ; Y. Bouessel du Bourg, 20 lur. 
- War un dro : 75 lur.

MIZ KERZU : 
R. Le Gleau, 19 lur ; M. J. Marot, 10 lur ; P. Rolland-Gwalc'h, 15 lur ; C. 
Pehau, 40 lur ; B. Bonraisin, 5 lur ; J. de Lesquen, 70 lur ; A. Maury, 25 lur ;
J. Pennec, 25 lur. 
- War un dro : 209 lur.

E 1971 ez eus bet profet 3.071,77 lur d' Al Liamm.

Ur ger digant ar merour

Diaesterioù hon eus meur a wech o vezañ ne ro ket bepred hol lennerien deomp o 
chomlec'h nevez. Laouen bras e vijemp a-hend-all ma c'hellfe paeañ pep hini e 
skodenn kerkent goude bezañ bet un niverenn merket war he golo « koumanant echu 
», hep gortoz al lizher a vez kaset daou viz bennak goude. A-wechoù e c'hoarvez,
avat, da dud zo kaout un niverenn lakaet warni « koumanant echu » p' o deus 
endeo kaset o skodenn. Kement-se a c'hell degouezhout pe dre fazi pe dre ma vez 
aozet ar bandennoù un tamm a-raok embannadur an niverenn. Hon digarezit en 
degouezh-se ha trugarez d' an holl.
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Lizhiri

Digant ar gall B. Hofmann :

« Da heul dastumadenn dispar hol lennegezh pobl gant Y. B. Piriou, am eus 
lennet gant daoulagad nevez ur barzh, hag evit tostaat ouzh ar yezh-se e fenn 



din kaout ar " Grammaire Bretonne " hag ar " Cours ".

Va lezit da lavarout (daoust ma n' on ket breizhat) va estlamm evit ho ti-
embann kalonek a laka e yezh da vevañ war e zouar. 

D' ar re a varv hep klemm
Rak re lorc'hus int
Va c'harantez...
Va breudeur int.

Per Diolier.
A galon ganeoc'h. »

B. HOFMANN. 

Digant ar sonaozour P. H. :

« Da gentañ holl e fell din ho trugarekaat evit ho respont ken prim. 
Laouen bras on bet o kaout an diskleriadurioù goulennet diganeoc'h... Va 
digarezit adarre da vezañ ho lakaet da goll amzer gant an traoù-se ; gant 
skriverezañ " Liñvadenn Geriz ", dreist- holl.

Danvez Breizh (ha danvez Keltia dre vras) n' eo ket un dra nevez em 
sonerezh, kredit mat. Er c'hontrol, dre hor bro, hor pobl, hor breudeur eus an 
Inizi, o flanedennoù, ez on Breizhad gant kement tra, gant va naon, gant va 
c'hounnar...

Setu perak e lakaan anvioù brezhonek (pe geltiek) war lod eus va 
oberennoù, zoken war an darn vrasañ. Da skouer : Pevarbenveg (evit ur " quatuor 
" d'anches français), Urien diwar levr Kerveurzin ha levr Taliesin (evit an 
ORTF), Imram 1 (evit 8 benveg), Raklavar a c'hwervoni (2 piano ha 2 venveg- 
kerdin).

Kalz mennadoù all am eus : ur sonadenn venvegel diwar " Marc'hekadenn 
Bimbochomaros " , ur sonadenn vihan evit mouezhioù bugale : " Teir Rimadell ", 
h.a. »

*

Digant Y. B. ur c'houmananter nevez :

« Soñj zo ganin koumanantiñ en-dro d' ho kelc'hgelaouenn evit ar bloaz-
mañ.

Brezhoneger a-vihanik diwar ar maez on, met warlene hepken eo ez on kroget
da zeskiñ va yezh diwar ar yezhadur hag evel just diwar pennadoù aes a-walc'h 
avat da gompren. Mar deo bet poanius a-walc'h da benn kentañ va labour, o klask 
kompren meur a bennad, ez eo deut Al Liamm da vezañ bremañ ur skoazell vras 
evidon d' en em varrekaat war ar brezhoneg. Ne c'hellan neuze, nemet kinnig va 
gourc'hemennoù gwellañ deoc'h-c'hwi koulz ha d' an holl re a vez oc'h ober war-
dro Al Liamm. »
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Hon embannadurioù

Emañ eizhvet embannadur Cours Elémentaire Roparz Hemon o paouez dont er-maez ha 
seizhvet embannadur ar Yezhadur a zo dindan ar wask.

Dindan ar wask ez eus ivez daou levr pouezus :

Da gentañ " Ur Breizhad oc'h adkavout Breizh ", ur strobad pennadoù a bep seurt 
gant Roparz Hemon. Al levr-se a oa bet embannet evit ar wech gentañ e 1931. 
Peurwerzhet eo a-bell zo ha klask a vez warnañ er mare-mañ.



An oberenn all a zo " Sko1 Louarn Veig Trebern ", levrenn gentañ, gant Youenn 
Drezen. Daou levr a vo en holl.

Betek ar bez 

An Ao. Klerg, mignon an Ao. Kalvez a zo o paouez kas da Brefed Aodoù-an-
Hanternoz ul lizher-klemm. E-kerz an douaridigezh, e-pad m' edo mignoned an Ao. 
Kalvez en iliz edo ar boliserien o kemer niverennoù ar c'hirri niverus-bras a oa
war blasenn Kemper-Gwezenneg. Evel an Ao. Klerg e kavomp ez eo mezhus kement-se.
An Ao. Kalvez a oa un den sioul ha peoc'hus ha peadra zo d' ober dispac'herien 
gant an dud pa ne c'hellont ket mui mont e peoc'h da obidoù ur mignon n' en deus
morse graet netra a c'hellfer tamall outañ. Al lizher a zo bet embannet war 
gannadig Buhulien " Koulmig ar Gindi ".

Marv ar barzh okitaniat Enric Espieu

Emañ ar barzh ha stourmer okitaniat Enric Espieu o paouez mervel d' an oad a 49 
bloaz.

Oberour an dastumad " Breiz Atao " (1969) e oa. Edo e-touez ar re yaouank a 
stourme a-enep spered trevadennerezh Bro-C'hall en oberennoù evel " Istoria 
d'Occitania " ha " Paure mai que li paoures sabe qu'es un pais " (Paouroc'h eget
ar re baourañ me oar ez eus ur vro). Ur c'holl bras eo evit Emsav Okitania.

C'hoariva e Kêr-Vreizh

Un abadenn brezhonek en enor da Dangi Malmanche a zo bet roet d' ar 15 a viz 
Genver e Kêr-Vreizh (43, straed Saint-Placide, Paris). C'hoariet eo bet an drama
" Gwreg an Toer " gant L. Andouard, Tereza ar C'horr, J. Bruneau, Soazig 
Senechal ha J. Breton.

Hor gourc'hemennoù dezho holl.
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Skoazell da Iwerzhoniz 

Ar re a fell dezho skoazellañ tiegezhioù ar vrogarourien toullbac'het gant ar 
Saozon a c'hell kas o skod da : J. Derouet, 1, rue Géo-André, Nantes - c. c. p. 
3264-47 Nantes. Trugarez en a-raok en anv ar C'hevre Keltiek, Skourr Breizh, 
Emglev an Tiegezhioù. Ar skoazell-se a vefe un arouez na zisoñjfe ket an holl 
Iwerzhoniz.

Pelec'h prenañ ho levrioù 

Setu amañ anv ur stal da lakaat ouzhpenn ar re bet embannet : 
Librairie Bretonne, 1, rue des Fossés, Rennes.
Gwerzhet e vez ivez levrioù gant " L'Avenir " C.C.P. 1132-86 Rennes - B. P. 103 
Saint-Brieuc.



Kevredigezh An Deskadurez Nevez

Bodadeg K.A.D.N. (Kevredigezh An Deskadurezh Nevez) a zo bet dalc'het e Sant-
Brieg, en Oaled Abherve, d' ar sul 19 a viz Kerzu diwezhañ. Studiet eo bet 
dreist-holl penaos kelenn ar yezh.

Merzout a reer ez eus bep bloaz kalz a skolidi oc'h en em enskrivañ, e derou ar 
bloavezh-skol. Hogen digreskiñ a ra an niver tamm-ha-tamm e-doug ar bloavezh. 
Arabat e c'hoarvezfe an digresk-se dre fazi ar c'helenner, peogwir n' en deus 
ket gouezet derc'hel evezh ar skolidi, ha kinnig dezho un danvez dudius, met dre
fazi ar skolidi o-unan n' o deus ket bet kalon a-walc'h da genderc'hel gant 
studi ar yezh.

E penn kentañ ar bloavezh-skol ez eo ret d' ar c'helenner ober bruderezh war ar 
panelloù keleier a gaver bremañ en holl skolioù, evit ma vo anavezet gant an 
holl e vo aozet kentelioù brezhoneg.

Ar c'helenner a zle diskouez ez eo ar brezhoneg ur yezh a-vremañ, ez eo stag 
hec'h adsav ouzh adsav ar vro en un Europa arnevez evel ma c'hoarvez e Bro-
Flandrez, Bro-Euskadi, Bro-Gembre.

E-pad an eurvezhioù brezhoneg e lakay ar c'helenner da zeskiñ kanaouennoù nevez 
ha dedennañ a ray evezh ar skolidi o tiskouez dezho tresadennoù fentus, hag en 
ur lakaat anezho da ijinañ o-unan tresadennoù o sellout ouzh ar gentel studiet.

Ret eo pouezañ evit ma vefe e levraoueg ar skol levrioù brezhoneg o tennañ d' an
istor ha d' al lennegezh. Pep kelenner a alio ar skolidi da zibab al levrioù 
hervez o live hag o c'hoant.

Un dra a-bouez eo ivez stummañ kelennerien nevez - brezhonegerien a-vihanik - a 
vo barrek e-ser un nebeut mizioù da zigerlñ ur skol vrezhonek, rak stankoc'h-
stankañ e teu da vezañ niver ar skolidi ; ar gelennerien avat a ra dija diouer.

Evit pep diskleriadur skrivañ da : Sekretourva K. A. D. N. 12, straed Astor, 
KEMPEE.71
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Hor Yezh 

War-raok ez a buanoc'h-buanañ Hor Yezh gant heuliad liesstumm hec'h 
embannidigezhioù. Setu deut er-maez niverenn 72. Enni e vo kavet :

1. Un dibab 12 pennad evit ar gelennerien hag ar studierien. Ar pennadoù a zo 
tennet eus oberennoù Youenn Drezen, Jarl Priel, Ronan Huon, Roparz Hemon hag E. 
Ar Barzhig.

2. Un danevell eus ar re wellañ : " Digarez tri sell war dibun ur vuhez ", savet
gant Lukian Kergoat.

3. Un droidigezh diwar ur pennad eus romant John Steinbeck, " Tortilla Flat ", 
savet gant Gwendal Denez.

4. Ur studiadennig gant Yann Jaouen war an danvez-mañ : Petra zo chomet war-
lerc'h an dilhad hag ar c'hoefoù e menozioù an dud.

5. Testenn ur sarmon graet e Skaer e 1929, embannet rik-ha-rik evel m' eo bet 
savet gant ar sarmoner.

6. Notennoù diwar-benn ar c'helaouennoù hag al levrioù savet savet gant Arzel 
Even.



Niverenn 72 : 64 fajenn en holl

Koumanant : 20,00 lur. P. Denis, Le Ris, Ploare, 22 S - Douarnenez
C. C. P. 1499-51 Rennes

Ar varzhed nevez 

Goude Glenmor e teu Jil Servat da ganañ e Sant-Malo, e sal ar re yaouank, gant e
c'hitar, e vouezh kreñv hag e varv du. Ar sadorn 22 a viz Genver eo. E zanvez : 
an trevadennerezh, is-diorroadur ar Vro, ar stad mac'homer, ar " c'henlabour " 
er mare-mañ, ar bed a-vremañ ivez. E Breizh-Uhel e kan peder sonenn e 
brezhoneg : Un Alarc'h, Gwerz Pontkaleg, Gwerz an everien wad, Marianna dous. En
e ganaouennoù e galleg e laka ivez a-wechoù bommoù brezhonek. 

Jil Servat a gan an darvoud : ar Bengla Desh, pe Stadoù nevez Afrika, pe 
emsavadenn ar genwerzhourien vihan. Ha chom a raio ar c'hanaouennoù-se ? Darn 
anezho o deus talvoudegezh ha lañs a-walc'h evit mont en ur barzhaz kanaouennoù 
pobl. Soñjal a ran da skouer e " Kaoc'h ki gwenn ha kaoc'h ki du ".

Diginkl eo doare ar c'haner. Kanaouennoù-pobl eo a zeu gantañ ? Kanaouennoù-
pobl, ya, hogen gant un dra bennak ouzhpenn. Setu perak dres e vourr o tistagañ 
sonioù Barzhaz Breizh, pe reoù tennet eus dastumadenn Yann-Ber Piriou. Ur 
c'hrouer o klask e stumm neuze ? O klask selaouerien ivez, evel rummad an holl 
varzhed nevez. O stummañ selaourien kentoc'h, e gwirionez. Ar re yaouank a 
heuilh. Niverus e c'hellfent bezañ e nebeut amzer.

P. A. B.
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Kevredigezh-studi ar biniou 

D' ar 27vet a viz Gwengolo 1971 ez eus bet diskleriet hervez lezenn, e Prefeddi 
Sant-Brieg, ur gevredigezh nevez. Un anv brezhonek eo a zo bet roet d' ar 
gevredigezh nevez-se : Kevredigezh-studi ar Biniou.

Pal ar gevredigezh nevez eo studiañ ha kelenn ar sonerezh-biniou (Izel ha 
klasel) ha dont da vezañ Kuzul ar sonerezh-se.

Distag-krenn eo Kevredigezh-studi ar Biniou diouzh pep kredenn, diouzh pep 
strollad politikel ha diouzh pep strollad sonerezhel all. Digor eo Kevredigezh-
studi ar Biniou eta, en abeg da se, d' an holl dud o deus c'hoant peurzeskiñ ar 
sonerezh-biniou ha pep hini a fell dezhañ pe dezhi heuliañ he c'hentelioù a 
c'hell bezañ pe a c'hell chom ezel da : « B. A. S. », pe da : « Kendalc'h », pe 
da : « Bleimor », pe d' « An Ere », pe da n' eus forzh peseurt strollad all.

Emañ ar c'hentelioù o vont endro endeo ha bodadegoù-studi a zo bet dalc'het gant
un dek bennak a studierien bep gwech.

Kevredigezh-studi ar Biniou a garfe ober gant ar brezhoneg an aliesañ ar 
gwellañ. Goulenn a ra eta digant an holl re a c'hell hen ober skrivañ dezhi e 
brezhoneg hepken. Pa ne vo ket tu d' ober gant ar brezhoneg e c'hellor skrivañ 
dezhi e kembraeg, e saozneg, en alamaneg, e galleg.

Chomlec'h : Kevredigezh-studi ar Biniou, Herve THOMAS, 10 bis, boulevard 
Gambetta, 22 - Saint-Brieuc.

Kuzulier war ar sonerezh keltiek : Perig HERBERT, sonaozour.



Ar brezhoneg er c'henwerzh. Ali da lennerien hor c'helaouennoù 
brezhonek. 

Pa weler un embann bennak e brezhoneg, mat e vefe skrivañ bep gwech d' ar 
chomlec'h roet evit goulenn diskieriadurioù diwarbenn an danvezioù pe ardinvikoù
meneget, zoken ma ne intenter ket prenañ tra pe dra, an dra-se kement ha 
diskouez d' an embannerien, e talvez d' un dra bennak implij hor yezh er 
vruderezh. Siwazh, rouez tre eo hor c'henvroiz a seblant kompren ur wirionez ken
hewel. Er seurt degouezh-se, degasomp da soñj e c'hell " Skingomz ha skinwel ", 
Kevredigezh Selaouerien hag Arvesterien an O.R.T.F., 18 bis, straed Duguay-
Trouin, Sant-Brieg 22, reiñ an holl ditouroù diwar-benn ar c'harr-tan hollandat 
emlusk, ken arnevez, " DAF" , meneget dija er c'helc'hgelaouenn-mañ, evel ma 
ouzer.
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Kenskriverien e brezhoneg

Klask a reomp kenskriverien o c'houzout mat a-walc'h ar brezhoneg, o defe ar 
vadelezh da genskrivañ gant paotred pe verc'hed krog da zeskiñ hor yezh, evit 
sikour anezho en o studioù. Skrivañ da : " Skingomz ha Skinwel ", Kevredigezh 
Selaouerien hag Arvesterien an O.R.T.F., 18 bis, straed Duguay-Trouin, Sant- 
Brieg 22, en ur reiñ da anavezout oad, micher ha danvezioù a garfec'h ar muiañ 
kenskrivañ diwar o fenn : lennegezh, yezhoniezh, sonerezh, labour-douar, 
sportoù, h.a... Kas ur golo-lizher timbret evit ar respont.

Setu amañ un nebeut kenvroiz a garfe kenskrivañ e brezhoneg. Evit kaout o 
chomlec'hioù skrivañ da A. Omnes.

128) - 29 N - BREST. Kelenner C.E.G., 36 bloaz. Brezhoneger a-vihanik. Lenn a ra
mat a-walc'h ar brezhoneg met ne oar ket e skrivañ. Klask a ra ur genskriverez 
etre 20 ha 40 vloaz.

131) - 83 - TOULON Naval. Studier, servij brezelel war vor. Studiañ a ra ar 
brezhoneg e-unan gant levrioù. Hoalet gant studi ar skiantoù denel.

132) - 76 - ROUEN. Implijad S.N.C.F., 28 bloaz, dizimez. Ganet e Kemper met 
bevet dreist-holl nepell eus Pariz. N' eo ket brezhoneger a-vihanik, met evelato
skriv a ra mat ar brezhoneg ha heuliañ 'ra gant ar brasañ plijadur kasadennoù 
Radio-Brest pa vez e Breizh. Anavez ar saozneg hag alamaneg ; studi bremañ ar 
c'hembraeg. Hoalet dreist-holl gant al lennegezh hag hengounioù breizhat. 
Dedennet ivez gant ar sonerezh gwerinoniel.

133) - 61 - ALENÇON. Itron, 25 bloaz. Kelennerez war ar brezhoneg.

134) - 69 - BROU. Dimezell. Klask a ra ur c'henskriver o c'houzout mat ar 
brezhoneg.

135) - 22 - LANUON. Plac'h yaouank, 20 vloaz. Komz ha skriv mat tre ar 
brezhoneg.

136) - 04-SISTERON. Paotr yaouank, studier war ar gwir. Tresaer en ul lise. 
Karout a ra ar ski, ar c'hamperezh hag ar baleadennoù war droad hag e gwetur.

17) - 35 - ROAZHON. Kelaouenner, 47 bloaz. Dedennet gant kudennoù Breizh hag 
holl kudennoù ar bed. Abalamour d' e vicher ra kalz war-dro ar 
fiñvskeudennerezh.

Amañ da heul e vo kavet c'hoazh un nebeut notennoù gant A. Omnes. Ar re a vo 
dedennet gant ar c'hudennoù savet gantañ n' o deus nemet skrivañ d' e chomlec'h,



roet a-us.

ADKOADAÑ HOR BRO

Peogwir emeur dre holl, siwazh, o tispenn kleuzioù hag o tiskar gwez, alies hep 
an disterañ digarez, poent bras eo dimp en em sevel a-enep an torfedoù euzhus-
se. Klevet hoc'h eus marteze n' eus ket pell, maer Kamorz, e Bro-Wened, o komz 
er skingomz a-zivout ar milieroù a wez derv e barr o c'hened, diskaret en e 
barrez. A-benn ar fin, n' eo ket hep poan, en deus tapet harzañ d' ar muntr, 
hogen, evit pegeit amzer ?

Ma, ni hon eus labour adkoadañ evit hor mignoned, bras ha bihan, o defe ar 
vadelezh d' hor skoazellañ e-pad o vakañsoù. Unan eus izili hor c'hevredigezh a 
ginnig da " Skingomz ha Skinwel " ur prad ha div waremm e Bro-Dreger gant ma 
vezint difraostet hag adkoadet. Ar plant a vez roet evit netra d' an 
adkoadourien gant melestrerezh an " Dourioù ha Koadoù ". Piv a zo prest da 
sikour ? Diskleriadurioù a c'hell bezañ goulennet digant " Skingomz ha Skinwel 
", 18 bis, straed Duguay-Trouin, Sant-Brieg.

A. O.
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ADVEVAÑ AR " SIMBOL

Darn o deus marteze soñj (ar re war an oad d' an nebeutañ) eus ur pennad anvet "
Ar Simbol ", embannet gwechall gant Gwalarn. Goulenn a raed ouzh ar 
vrezhonegerien tremenet ganto arnodenn an Trec'h Kentañ, dougen un arouezig " Ar
Simbol " kement ha reiñ da c'houzout d'ar vrezhonegerien dianav a gejont ganto, 
ez int barrek da zivizout ganto en hor yezh. Meneget e oa bet gant skriver al 
linennoù-mañ, kement-se e bodadeg diwezhañ Kuzul ar Brezhoneg, e Sant-Brieg, 
hogen respontet e oa bet dezhañ e oa trawalc'h a arouezioù evel-se gant " BZHOù 
" dre holl war wel. Siwazh avat, tud ar " BZHoù " n' int ket, 90 dre gant 
anezho, moarvat, barrek da gomz brezhoneg. N' eus forzh penaos, n' eo ket un 
arouez evit brezhonegerien hepken. Karout a rafemp kaout menozioù hor mignoned 
diwar-benn ar poent-se. An arouez a c'hellfe bezañ, da skouer, ur spilhenn gant 
ur " B ".

A. O.

AR BREZHONEG ER C'HENWERZH

Kavout a reer muioc'h-mui anvioù brezhonek war marc'hadouriezhoù er stalioù ar 
pezh a zo dispar evit deskiñ lenn hor yezh d' hor c'henvroiz. Hetomp e kresko 
buan ar boaz-se e-touez kenwerzhourien hor bro.

Meur a hini e-touez implijidi stalioù hor c'hêrioù a oar, sur eo, komz 
brezhoneg, ha mat a vefe ober un enklask dre Vreizh a-bezh evit gouzout pelec'h 
e c'hellomp ober hor c'hefridioù hep komz galleg hag anvioù ar genwerzhourien 
barrek da respont d' hol lizheroù e brezhoneg. Pa vo hor yezh ur benveg evit 
gounit arc'hant ne zaleo ket da c'hounit tachenn e-touez hor c'henvroiz. Dimp d'
en em gemer en un doare ma tegaso pinvidigezh d' e heul.

A. O. 

ANV KASADENNOÙ ROAZHON-BREIZH

Evel ma ouzer, fellout a rae d' an O.R.T.F. hep goulenn hor soñj kemmañ anv hor 
skinwel rannvroel hag envel anezhi " Inter-Ouest ". Skrivet hor boa da renerien 
Pariz evit reiñ da c'houzout ne blije ket dimp tamm ebet an titl nevez. 
Respontet e voe dimp e oa abalamour (o vezañ ma oa kreñvaet kalz nevez 'zo 
kaslec'h Roazhon) e tize hiviziken rannvroioù kornog Bro-C'hall. Bremañ ne reont
meneg eus " Inter-Ouest " nemet pa vez skingaset keleier eus kornog Bro-C'hall. 
Siwazh, degaset eo bet en-dro an " Ouest " daonet adarre er skingomz anvet 
bremañ " Inter-Ouest ". Evel just skrivet hon eus evit klemm, hogen, selaouet e 
vezimp ?

A. O. 
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" BREIZH O VEVA "

Abadenn ar 16 a viz Du n' he deus ket plijet da galz a dud (en diavaez evel just
eus korn-bro Pont'n Abad !) hervez ar pezh hon eus klevet. N' eo ket abalamour 
ne oa ket ar c'honter konchennoù un den distagellet mat hag helavar sur eo, 
hogen, en abeg d' e bouez-mouezh bigouden hag e zoare da gomz a-benn herr, a rae
ne vije ket komprenet alies a wech, gant e genvroiz en hanternoz hag ar reter. 
N'eo ket bet degouezhet ganimp kejañ gant bigoudenned, hogen, sur eo o devo ar 
re-mañ selaouet o c'henvroad gant ar brasañ plijadur.

D' hor meno e vije bet mat troc'hañ div pe deir gwech an abadenn gant ur c'han 
bennak pe un tammig sonerezh kement ha digoll un netraig en diskouarn a chome 
war o naon. N' eo ket sonerien ha kanerien a-zoare a ra diouer bremañ e Breizh, 
hag atav e vezint klevet gant ar brasañ dudi.

A. O.

ADSEVEL AN DISMANTROÙ

Evel ma ouzer, kalz tud yaouank eus hor bro ez eo ret dezho divroañ evit klask 
labour ha setu e meur a lec'h, dreist-holl en douaroù, e tigresk ar boblañs en 
un doare spontus. Kêriadennoù a-bezh a zo bremañ didud gant tiez o kouezhañ en o
foull, ha parkeier dilezet. Ma, nevez 'zo, daou bried yaouank bet diskibled hor 
skolioù brezhoneg Sant-Brieg, o deus prenet e Kerne Uhel, gant harp mignoned, ur
gêriadenn dismantret stag outi parkeier chomet fraost 15 vloaz 'zo, gant ar soñj
da adsevel an tiez, difraostañ an douar ha lakaat ar gêriadenn varv da advevañ. 
Evel just n' eo ket ul labour bihan, hag ezhomm o deus hor mignoned yaouank da 
vezañ skoazellet ar muiañ ar gwellañ. Marteze e-touez izili hor C'hevredigezh e 
vefe unan bennak, paotr pe blac'h, a c'hallfe reiñ un taol skoaz dezho gwech ha 
gwech all ? Ra skrivint d' an Aotrou ha d' an Itron Richard, Kerjouan, Laruen 
(Lanrivain) 22.

A. O.

LABOUR EVIT HON TUD YAOUANK

Diaes-diaesoc'h eo, evel ma ouzer, kavout plasoù evit hon tud yaouank ha zoken 
evit tud war an oad. Ur fichennaoueg hon eus bepred e servij an implijerien hag 
ur blijadur vras eo evidomp pa c'hellomp mirout da Vreizh empenn ha divrec'h ur 
c'henvroad bennak.

A. O.

A-ENEP AN ALKOOL

Moarvat n' eus ket kalz tud o dije soñj eus an " Unvaniezh Vreizhat a-enep an 
alkool " renet gwechall gant hor mignon (aet siwazh da anaon ur pennadig 'zo) 
Yann Tanguy, eus Brest. Pa weler niver ar gwallzarvoudoù dleet d' an alkool war 
hentoù hor bro, e soñjer e vefe mat adsevel ar gevredigezh-se.
Piv a zo a-du ?

A. O.
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Kevredigezh ar Skingomz hag ar Skinwel

Abel Omnes a drugareka ar vignoned a gendalc'h da gas dezhañ bloaz goude bloaz o
skodenn hag alies muioc'h eget ar skodenn evit e sikour en e stourm war-dro ar 
skingomz hag ar skinwel.
Ar skodenn a zo bepred 20 real ar bloaz, da gas war C.C.P. 2.031-55 Rennes, war 
anv an Itron Omnes.



Skol-hañv etrekeltiek en Iwerzhon

Skourr Iwerzhon ar C'hevre Keltiek a zo oc'h aozañ ur skol-hañv etrekeltiek, da 
vezañ digor e Dulenn e-pad an eil hanter eus miz Eost (an deiziadoù a vo 
resisaet). Diouzh ar mintin, e-pad teir eurvezh, e vo graet kentelioù iwerzhoneg
evit deraouerien. O vezañ ma ne bado ar skol nemet pemzektez e vo strivet da 
zeskiñ dreist-holl an elfennoù eeunañ eus ar yezh, an doare da zistagañ, 
reolennoù-diazez ar yezhadur, ar frazennoù rekis evit un tammig diviz, diouzh 
skouer ar rummad kentelioù " Buntùs Cainte ". En endervezh e vo prezegennoù 
diwar-benn ar strivadoù da adsevel ar yezh, diwar-benn al lennegezh iwerzhonek, 
an emezelidigezh d' ar C'henvarc'had, unanidigezh ar vro. Goude koan e vo 
emvodoù er c'hluboù iwerzhonegerien, divizoù, sonerezh ha kan. Tu o devo ar 
berzhidi da " gendaelañ " hag amzer o devo evit troiadoù. Goulennet e vo outo 
derc'hel d' ar roll-labour, met dieub e vint. Ur skodenn a war-dro £2 (26,50 
lur) a vo goulennet moarvat digant pep hini en a-raok, evit paeañ feurm ar sal, 
ha reiñ un tammig gopr d' ar gelennerien. Klasket e vo kaout lojeiz e tiez 
iwerzhonegerien. Diouzh ret e vo renket an traoù gant harp Burev an 
Droiadouriezh. Hervez ma klevan digantañ e koustfe war-dro £ 10 ar sizhun evit 
lojeiz ha lein, ha £ 2 ouzhpenn evit koan, e tiez " a-zoare " Krediñ a ran avat 
e kavimp gwelloc'h-marc'had eget se, hag e c'hellimp tremen hep Burev an 
Droiadouriezh (e-lec'h ne gomprener netra e talvoudegezh an iwerzhoneg).

D' ar re a fell dezho kemer perzh er skol-hañv-se skrivañ an abretañ ar gwellañ 
da g-Caitlin Maude, Arasán 15, Cuirt Lansdún, Ath Cliath 4, Iwerzhon. Gwreg 
sekretour Skourr Iwerzhon ar C'hevre eo Caitlin, iwerzhonegerez a vihanik ha 
barzhez.

En abeg d' ar brezel e Norzh-Iwerzhon e kollo Iwerzhon kalz arc'hant hevlene : 
stummañ a ra an traoù d' ur brezel bihan etrezi ha Breizh-Veur war an dachenn 
armerzhel. C'hwitet en deus Burev an Droiadouriezh en e strivad lakaat " 
Breizhveuriz " da rakvirout lojeiz en Iwerzhon evit o ehanoù-labour. Emeur eta 
oc'h atizañ Iwerzhoniz da chom en o bro hevlene. D'ar re a fell dezho harpañ ar 
bobl iwerzhonat da c'hounit ar stourm, hag a zo e soñj mont d' an estrenvro evit
o ehan-labour ec'h alian eta dont da Iwerzhon. Peoc'hus a-walc'h eo ar vuhez er 
26 Kontelezh.
A. Heusaff.
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Skol-hañv e Norvegia 

Skolioù Uhel ar Bobl a zo 300 anezho er broioù skandinavat. E teir anezho e vo 
bodet tud eus broioù disheñvel en hañv-mañ evit diorren youl-vat etre ar broioù 
ha gwellaat ar meizadur eus kudennoù ar gevredigezh denel.

Unan a vo dalc'het e Norvegia, er Ringerike Folk High School, 3500 Honefoss (60 
km er gwalarn eus Oslo en ur rannvro gaer), etre an 9 hag an 19 Gouhere. An 
tem : " Diorroadur Kevredigezhel ha Kemmadur Sevenadurel ".

Taolet e vo evezh ouzh :

- treuzvevañs ar broadoù bihan hag ar bihanniverioù broadel, hag o degasadoù d' 
ar sevenadurezh ;

- liesseurtiezh broadel hag unaniezh etrevroadel : ha bez' e c'hellont kendoniañ
?

- an deskadurezh en oad-gour hag he roll en diorroadur kevredigezhel ha 
sevenadurel ;

- istor, politikerezh, arz, lennegezh, hengoun-pobl, kudennoù kevredigezhel, 
relijiel ha sevenadurel e Norvegia.



Koustañ a rate 500 N.kr da bep den evit kemer perzh er skol-se. Diskleriadurioù 
all a c'hellor goulenn digant Dr Peter Manniche, 3060 Espergaerde, Danmark.
Ret eo gouzout saozneg madik a-walc'h ha kaout 18 vloaz da vihanañ. E 12 vloaz o
deus kemeret 1.500 den bennak eus 60 bro disheñvel perzh en teir skol.

Levrioù

Degouezhet eo ganeomp nevez zo al levrioù-mañ :

- Ondra LYSOHORSKY : Selected poems. Un dastumad barzhonegoù gant hor mignon, ar
barzh Lachian (Tchekoslovakia) e saozneg. Troet int diwar al Lachian pe an 
alamaneg gant Ewald Osers, Hugh Mc Kinley, Isobel Levitin ha W. H. Auden, Lydia 
Pasternak Slater. - Selected Poems, Jonathan Cape, 30 Bedford Square, London.

- Roland MATHIAS : Absalom in the Tree. Un dastumad barzhonegoù e saozneg gant 
hor mignon Roland Mathias, a zeuas warlene da Vrest d' ober prezegennoù diwar-
benn Bro-Gembre e Skol-Veur Brest. - Gwasg Gomer, Llandysul. Kembre.

- Xavier de LANGLAIS : Le Roman du Roi Arthur - La fin des temps aventureux. 
Setu pempvet ha diwezhañ levr Romant ar Roue Arzhur, ul lodenn eus romantoù an 
Daol Grenn. Hor gourc'hemennoù da Langleiz evit al labour ramzel-se en deus 
kaset da benn. Spi hon eus e c'hello bremañ kavout amzer da sevel skridoù e 
brezhoneg. - L'Edition d'Art, H. Piazza, 21, rue du Cardinal-Lemoine, Paris.

- SAINT-LOUP : Pas de Pardons pour les Bretons. - Presses de la Cité
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Meur a lizher a zo degouezhet ganeomp war-lerc'h ar vruderezh o deus bet Y.B. 
PIRIOU hag an embanner OSWALD ar vadelezh da lakaat e dibenn an dastumad 
barzhonegoù " Défense de cracher par terre et de parler breton ". Dre ma ne vez 
ket kavet atav al levr-mañ er stalioù e roomp amañ chomlec'h an embanner : 
Oswald, 16, rue des Capucines, 14 - Honfleur.

Kelaouennoù

Degouezhet eo ganeomp en deizioù-mañ : Imbourc'h (C.C.P. Y. Ollivier 1 534 25 
Rennes), niverenn 24 ha niverenn 25 ; Emsav (C.C.P. 2 460 10 Rennes) ; Barr Heol
niverenn 71 (C.C.P. 2 454 53 Rennes) ha Studi hag Ober niverenn 13-14 (Mlle St 
Gal de Pons, Louannec, C.C.P. 519 40 Rennes). War Breder, kaier 136-137 e kaver 
eil lodenn ar C'hembraeg hep poan (C.C.P. 16 093 13 Paris).

An div gelaouenn gentañ evel ma ouzer a bled gant ar politikerezh. Barr Heol ha 
Studi hag Ober a zo kelaouennoù katolik, an hini diwezhañ o plediñ dreist-holl 
gant ar relijion tra ma kaver en hini all pennadoù ha studiadennoù a bep seurt.

Celtic Pop Music ha Folk-Song

P' am boa graet anaoudegezh ha me yaouank-flamm neuze gant tonioù ar menezioù e 
oan bet skoet gant o fersonelezh, o nerzh, a galloud-hud zoken. Ha dirak berzh 
ar sonerezh-bobl abaoe un nebeut bloavezhioù e oan souezhet o welout 
gwerinoniezh Vreizh ha dreist-holl testennoù ar menezioù, mentadet-kreñv ha 
modern, o chom er-maez eus ar froud nevez ha da glevout Hugues Auffray da 
skouer, breizhad a orin, o klask evit kanañ e galleg e awenerezh er Stadoù-
Unanet.



Tonioù ha kanaouennoù gwerinoniezh Vreizh a oa tonket dezho neuze chom 
danvez an amzer dremenet, an amzer gozh, prizet hepken gant an happy few ? 
Moarvat e oant bev c'hoazh, hogen nebeutoc'h-nebeutañ, en o c'hreizenn a orin, 
pobl al labourerien-douar. Strivoù ar c'helc'hioù hag un toullad kanerien ne 
oant ket deut a-benn d' o zennañ eus ar ghetto. Beilhadegoù ha festoù-noz avat o
doa torret un tamm an hud, roet a-nevez da dud ar bobl lorc'h o sevenadur, 
dihunet ar c'hoant-krouiñ hag an awen e meur a hini, ha dreist-holl skoet dudi 
ar re yaouank, levezonet tamm pe damm gant ar sonerezh vodern saoznek-
amerikanek.

Pa gomzer eus krouiñ, pal Glenmor an hini oa, deut ma oa a-benn ar c'haner
da lakaat gant youl, dalc'husted ha donezon un doare breizhek a folk-song da 
vezañ brudet pell er-maez hor pemp departamant.

Hogen marteze den ebet ne oa deut c'hoazh evel Alan Stivell a-benn da 
grouiñ un doare ken modern ha ken klok war un dro. A dra sur e krou nebeutoc'h 
Stivell eget Glenmor e-keñver an tezennoù. N' heller menegiñ er feur-se nemet ar
c'hanaouennoù e galleg " Brocéliande " ha " Reflets ", kaer-tre o-div a-hend-
all. Krouiñ a ra e-keñver an doare hag ar c'hendoniañ - emañ e-touez an nebeut 
re o deus roet lañs d' an delenn e Breizh - pa gan gant ur vouezh heverk skiltr 
pe damvouget a-hervez sonioù Barzhaz Breizh pe sonioù-pobl all, ha pa vlegn ul 
laz-seniñ skoüs ha liesdoare. Alan Stivell e penn e sonourien (a ra gant ar 
c'hitar spagnolek pe ar c'hitar tredan, an orglez elektronek, ar violoñs, ar 
violoñsel, ar gourrebed-boud, ar benvegoù-skeiñ...) a implij e-unan an delenn, 
bihan pe vras, ar fleütenn iwerzhonat, ar vombard pe an harmonika, hag ivez ar 
benvegoù-skeiñ. Un arvest boemus, entanus eo, ur bras a laz-seniñ pop breizhat, 
tost dija ouzh re wellañ Bro-Saoz.
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Pezh a zo heverk eo mailhoni al laz-seniñ, a oar kemmañ e zoare pa zispleg 
testennoù iwerzhonat, skosat, kembreat pe vreizhat. A-wechoù e krog ur pezh-
seniñ en un doare eeun ha linennek ha dont a ra er c'hoari unan hag unan binvioù
al laz-seniñ evel e Bolero Maoris Ravel pe a-stumm gant dañsoù Kernev-Uhel. 
Gwechoù all p' emañ ar fleütenn o vleniañ, eo damheñvel doare an laz-seniñ ouzh 
hini Los Incas.

Seurt sonerezh a c'hell tizhout kalz a selaouerien, pe arvesterien mar 
karer. An darn vuiañ eus ar c'hanaouennoù a zo e brezhoneg - perzh ar galleg n' 
eo ket ledanoc'h eget hini ar saozneg - hag e c'heller gwelout pouez ur seurt 
bruderezh.

En daou vloaz tremenet en deus embannet Alan Stivell peder fladenn (div 45
tro ha div 33 tro). War c'holo an disk bras kentañ e tispleg an arzour pezh en 
deus c'hoant d' ober : tennañ danvez en eienenn (pe stivell) geltiek, lec'h ma 
kav e wriziennoù gwirion. C'hoantaat a ra ober eus e sonerezh un eienenn nevez, 
oc'h adc'henel diouti elfennoù eus personelezh hor broad hag he sevenadur. Degas
a ra da soñj ez eo mouget Sevenadur Keltia, anezhi koulskoude unan eus diazezoù 
Sevenadur ar C'hornog, ez eo e levezon koulskoude kaoz eus enebemsav ar 
romantelezh, an dreistgwirvoudelezh, ar sonerezh pop a-enep urzh, kempouez, 
poell, holl-zanvezouriezh ar Sevenadur latinek-germanek. Er reveulzi o kregiñ an
hini eo eta e venn Alan Stivell kemer perzh.

Graet en deus berzh da gentañ Alan Stivell e Pariz dirak kelc'h ar 
greizenn amerikanek e Pariz. Goude en deus kanet en Elizabeth Hall e Londrez. E-
pad miz C'hwevrer ha Meurzh 1972 e ra e dro Breizh, o weladenniñ ouzhpenn 30 
kêr. D' an 28 a viz C'hwevrer e kinnig un arvest div eur en Olympia. Netra na 
den ne seblant mirout ouzh Alan Stivell-Cochevelou da vont war-du e bal. Ra viro
avat, daoust d' ar berzh mat, e eeunded, e c'halloudegezh-krouiñ hag e youl da 
gas war-raok uhelvennad Breizh ha Keltia.

P. A. B.
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UL LIORZH

« ... Huñvreet em eus a-wechoù en ul liorzh a savfemp e Breizh, - gant kalz a 
skiant - evit ma c'hellfe an eneoù o deus talvezet dimp e gwirionez, er garantez
(pe er gasoni !) en em adkavout en abaskted. E pleg un draonienn sioul, gant ar 
mor er pellder. Un douar roc'hellek ha skarzh, o lufr-ennaouiñ war-lerc'h pep 
barrad glav, skeudenn hor c'halonoù gwalc'het ha lakaet e noazh gant pep skoulad
ha pep levenez. Gwez dalc'hmat glas, arouezioù hon dalc'husted hag hon douaroù 
brizhheoliet. Bleuñ a-vil-vern, etre daou benn ar bloaz, arouezioù hor spi 
bepred nevez-flamm hag hor c'harantez evit ar vuhez. Da serr-noz, stlejadennoù 
latar o n' em astenn, kuñv evel hon hiraezh. Hag amañ hag ahont, e pleg ur 
bodad-gwez braskrennet pe lezet da darzhañ en-gouez hervez an dro, ur penn 
greunvaen diskolpet garv, a verglfe buan gant an amzer, disanv, diskrid, o 
tiskouez da viken dremm unan eus ar re o deus graet ac'hanomp 'pezh ez omp ha 
manet o c'hefridi diechu. A-wechoù, e-lec'h penn un den, ur merk skultet, ul 
loen, ur wezenn dibabet a-ratozh ha lakaet el lec'h dereat, arouez un ober na vo
ankounac'haet biken pe un doare da vezañ, bet karet ganimp. Bez e c'hellfemp 
bale tre evel en ur vered vrezhon, gant bugale dic'hoarzh tro-dro, ha ma vefe 
trawalc'h, ur gerig pe ur jestr evit displegañ dezhe. An estrenien a c'hellfe 
dont di : ne werzhfe ket al liorzh he c'hevrinoù. Hag a-us da bep tra e tremenfe
ar c'houmoul difaezhus sammet gante hon huñvre beurbad hag eilet gant garm 
skiltr ul labous-mor bennak, dezhañ liv ar wallamzer... »

Diwar " De Viris " Olier Mordrel
(troet gant Ren' Skeren)
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Nozvezh Arkuz e beg an Enezenn

NOTENN.

Ar varzhoneg-mañ, savet gant Youenn Drezen en eñvor e vignon Jakez Riou, a
voe embannet evit ar wech kentañ e Gwalarn ( niv. 121, miz Kerzu) e 1938. Da 
heul ur weladenn graet dezhañ e klañvdi Karkefou, e kasis da Youenn Drezen ur 
skouerenn eus ar Gwalarn-se ha nebeut amzer goude e teue ar skouerenn din en-
dro, gant ar varzhoneg adaozet. An destenn nevez a embannomp amañ.

Deiziadet eo ar skrid-se eus " Maubreuil, e Carquefou, 19 mae 1960 ". 
Youenn, ar mab, a lavar din ez eo honnezh unan eus ar barzhonegoù a gare e dad 
ar muiañ.

PER DENEZ.
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In memoriam Jakez Riou

-I -

'Us da goadoù izel inizi an aber,
E tisliv goustadik brud milzin ar c'huzh-heol.

Va neizhi glas morc'hourizet, e diogel ho lenn, 
A listri va huñvre, va baradoz, va inizi, 

Douar klouar va bro,
Salud ! Deut on en-dro.

Gwelit ! chomet on sonn ; met plegoù va diweuz 
A zo warno arouez ugent vloaz reuz ha keuz.

Bae-hud habaskaus, salud ! A te, chomet heñvel, 
Gant da flamm o teuziñ war e bouez en dremmwel !

Dousder abardaezioù va Breizh-Izel,
Va zal chouret-flour gant ur voraezhenn, 

Da dañva ' ran hiziv en-dro e beg va Enezenn, 
Faezh, avat, va ene diwar gerse ha didouell,

Ha va daouarn goullo.

*

A ! evel gwechall, an houl lizidour a darlip an traezh ; 
Henozh, evel kent, sioulik, ar gwez-pin a voud 'us d' an drez.

Morgefeleged, melkoni enno,
A gren o hirvoud 'tal enez Haro.

Henozh, evel dec'h, dared mouget-prim lagad an tour-tan 
A lufr an houlenn gant o luc'hed kran.
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En oabl du-polos, a-zioc'h Tudi wenn
E c'hourlamm bremañ ar werelaouen
A greiz ma krog gant o sterennedeg
Kastell ar seizh ejen-arat,
Ha seizenn drovedel Sant-Jalm, 
Dindan sell glas ar C'hi.



Ha, dreist an arvor, henozh evel dec'h, e pign, kent izel, 
Goude, ledanoc'h, mouezh an Atlantel.

Selaou !... Kuñvat luskellerezh da hun ar bae ! 
Ha meiz !... Touellerezh peurbadel d' hon huñvre !

Evel gwechall, mag da c'hoanag, â va ene !
Ha klev heglev da gan, â !... da neuze, ken digerse...

Bez an Enezenn, aod bili bourrus,
Da zarempredet 'm eus, pa oan eürus, 
War un dro gant brini ha gouelini.

A sorc'hennoù brav a flistre neuze
E spered ur paotr war voulc'h e vuhe, 
Bliv e lagad, dilui e izili !

A sorc'hennoù droch, anzavet biken,
A waske va brusk, kement oant laouen, 

Ha skedus o fazi !

C'hoarzhin a rae ar mintinioù
Ha va c'halon a oa digor ;
Ha digor oa d' am youl hentoù-marzh ar bed-holl, 
Hag e-taldon, bagol ha drant, ha tomm e feiz ivez 

E kerzhe ar C'heneil.

*
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Dousder adkavet, dousder nozioù Breizh, 
Frealz ha balzam, pa drid c'hoazh em c'hreiz 

Lorc'h va yaouankiz !

Hor yaouankiz-ni, e-giz roc'h an aod, e-giz an dero, 
Krediñ 'ris edo gwriziet 'n e ero.
N' anavezen ket ar c'hañv kriz.

Hag e oan gredus, hag e oan diboell, 
Hag e selaouen da gan, Levenez,
Hep merzout na dillo e tremenez, 

Dindan skourjez an Tonkadur hag e gentel.

N' em boa ket klevet c'hoazh diskan an darvoud hep digoll,
Hag an " De Profundis " o tifronkañ d' ar garidi.

*

A Vro ! Gallout krediñ !... Henozh, evel gwechall, 
Gallout krediñ en-dro out ober ur Mestr Mat, 
Eus stered an oabl betek al linad.

Levr ar re zister, o c'halon dinamm,
Gallout da lenn, evel pa oan yaouankik-flamm,

A Grouadelezh, gant ur feiz divrall !

Gallout krediñ eo sperius ar glac'har, ha dereat 
Bezañ didrelatet, - pa bad re hir hor joa bevañ, - 

Gant darvoudig an dremenvan.

Ker gwir, â va ene, ma strink an deiz war-lerc'h an noz,
Ker gwir ma skin, du-se uhel, stered ar baradoz, 
Keid-all, du-se, diouzh hiraezh hor c'horfoù diaskell,

Bev, koulskoude, peurvev d' hor sell ;
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Gallout krediñ n' eo ket mut da viken teñvalijenn ar bez, 
Hag e kavimp hor c'haridi en hinon sklaer un advuhez,

Tec'het diouzhimp pep estrenvan !...

Evel ar gwez, evel ar vein, evel ar c'hoabr, 
Evel anal heson ar moravel, ledet-ledan, 
Gallout da lenn zoken, dieñvor, divenoz.

Ouzh boud an houl, evel ar brug hag ar buzhug, 
Gallout huniñ, divelkoni... Huniñ, en noz, 
Ken na c'hoarzho en-dro yaouankiz ar mintin.

Huniñ ! Bezañ lodek gant diogel an traoù dilorc'h, 
E-giz liorzh an avaloù stouet war an tommheolig gleb ; 
E-giz iliav ha kinvi ar voger, ha lugustr ar wern,

Hag ar mouar du war strouezheg ar c'hleuz,
Ha treujoù al lann, hag irin ar spern,

Hag ar brulu ruz, e bod an targos dero.

Huniñ 'vel ar gwesklev war veler e boullig, 
'Giz ar grilh du en e doullig.

'Giz an duriadenn-c'hoz, ha krugell ar merien 
War ar waremm...

Huniñ e-giz ar c'houmoul sioul. 
Ha grouan an aod, ar broenn, ha meilhed an ouf, 
E-giz bezhin ar c'hlazideg, e-tal an inizi,

E-giz irinjez an erin,
Ouzh boud an dour, ouzh boud ar pin, an aezhenn sin... 

Fennañ va ene en aezhenn hedro.
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Huniñ dibreder gant ar maezioù, gant ar mor, 

Gant va enez hec'h oabl digor,
Da c'hortoz ma hopo ar sklerijenn en-dro.

Krediñ oa un touell pep drouklamm, pep kleñved, 
Hag un trelat ha gwallhuñvre kement poan diwasket, 
Ha buhez torret hor c'hile, ar c'hañv, hag ar vered.

Krediñ, evel gwechall, e ren, a-us dimp, e Porzh an Aelez, 
Un Doue Mat gant E Lagad war hor reuzeudigezh,

O treiñ da vleun pep drouziwezh.

- II -

Sklintin, ker blin, keid-all, 'hed ar c'hoadoù war ziribin.
O lammikat a vaen da vaen, dre gampoullenn ar stêr, 
Hag o ruzañ war dizh-dour ar vorlenn, keneiled an avel,
Ingal ha diastal, setu m' en em sil tintadoù,
- Un allazig hag ul luskellerezh ! - diouzh don ar bae.

Ma from ez-ziverzus, gant azaouez iliz,
Postoù an neved-marzh digor war an aber ; 
Ma tic'hwezh war o fouez gant ur stirlink heson 
Bolzoù du ar gwez pin, uhel stignet a-zioc'h an aod ; 
Ma vouskren gorread geotoù berr an dirienn.

Tintal a ra kloc'h dek eur noz, 
Evel gwechall, â va ene,
Du-hont, e tour ar c'hastell kozh, 
E-tal e lenn, e Pont 'n-Abad.
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Diouzh traoñ Pont Gwern da lein ar Roz, 
War vored da vro c'henidik,
E strew e gemenn da repoz,
Evel gwechall, kloc'h dek eur noz.

Huniñ ! Repoz ! Ankounac'haat ! 
'Vit adsevel buhezekoc'h !...
A-viskoazh, e taol e ali
Kloc'h an tour kozh, a-dreuz an noz.

Ne gemm netra, â va ene,
Nemedomp-ni, diwar gerse,
Pa n' ouzomp mui ankounac'haat, 
Na kenlodañ balzam an hun.

*

A ! sav da benn !... Ha klev ali ar c'hleier pell. 
Da zouar a zo kreñv ha kuñv e vouezh, 
Ha yac'h ha didouell... Selaou e vouezh :

« A vab, roet em eus dit da vont tre er vuhez 
Ar yaouankiz, an nerzh, ar feiz, hag ar yec'hed, 
Mammennoù diheskus d' az levenez.

« A vab, roet em eus dit ar prof eus an dibab,  
- ... Naren, avat, pinvidigezh ar gwenneien... - 
An died-hud, ar Faltazi, Awen-Doue.

« Ma skin flamm-flamminel, pa bar da sell warno, 
Bili an aod 'giz diamantoù an Erêvent ;
Ma tro ganit, un drell, al ludu e tan gouez,
Ha drein ar galonad e frond baradozel ar roz. »
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A ! sav da benn !... Ev, ken na vezvo da galon, 
An died-hud, anal da vro, a sourr henozh en neved-marzh. 
Selaou kanenn habaskaus ar mot, ar pin hag an avel.

« Pa n' oa ket em galloud skoilhañ an droug tonket, 
Roet em eus dit, evit herzel, gwad ur ouenn start, 
- ... Naren, avat, goell trenk an dic'hoanag... -

« Klev ! N' eo ket dougen kañv kivizañ en daeloù, 
Ha gwiskañ dilhad du, ha magañ keuz a-wel, 
Ha kantren, er vered, faezh ha diantellet,
D' heul un huñvre karet-meurbet hag aet da get.

« Bev ! setu kemenn da garidi aet diouzhit. 
Bev, mab ! Keit a vevi, e vezint bev !

« Mirout er galon, eo ! gant siell hon eñvor, 
Steuziet pep estrenvan, dremm uhel hon anaon, 
Bev da viken, gant mousc'hoarzh o dent gwenn, 
Evidomp-ni. Evidomp-ni. Hepken.
Setu hor c'hañv, â va ene !

« Te, 'vat, bev ! setu kemenn hon anaon. 
Bev, mab ! Keit a vevi e vezint bev ! »

*

A vro ! Bevañ !... Du-hont, m' eo tomm hinon ar mor stabil, 
E-touez pobl wenn an delwennoù hag ar postoù marmor,



War an diri davet an dour, gant levranezed o vragal, 
E frond ponner ar rozegoù, e disheol rouez ar balmezeg, 
E skede hoal hebleg-elestr ar merc'hed kenedus.
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A vro ! Klemmus, en arselin, pa c'harme ar pauned, 
Ouzh fistilh ar stivell, pa flistre c'hoarzhoù badaouet, 
Hag ar vaouez, pa oa doñvet he sell hag he dargreiz, 
Da vab, a vro ! a dregerne lorc'hus garm e c'houel-drec'h

Da vab, a vro ! oa mab e ouenn !
- A vab ! roet em eus dit nerzhenn ar garantez !

Bevan !... Evet em eus ar gwin prizius, er banvezioù ; 
Mezvet on bet gant strobinell sonel ar violoñsoù, 
Ha bamet gant koroll gwennvoudiged balafennel...

- A vab ! roet em eus dit blizidigezh ! 
... Hag em eus korollet, me ivez, ha kanet, ha sonet, 
Hag embreget c'hoari sportel an izili,
Gourenet, hemolc'het, ha treizhet, dre neuiñ, ar froudoù.

- Da vab, a vro ! oa mab e ouenn !
A vab ! Bet ac'h eus diganin buhezegezh !

Kastilha rous meinek hag Eire gant he foenneier, 
Pariz trellus, tizh ar Roen balc'h, Gorre-Kêr Athena, 
Turumelloù bero ha blot traezhegoù Palmura, 
Menezioù-skorn dindan gourruzell oabl an Hanter-noz, 
O gwelet 'm eus... Ha darempredet 'm eus, war vorioù glas, 
An enezegoù skañv... Ouzhpenn ma nij va youl bepred 
Davet inizi dianav 'dreñv kevrin an dremmwel,

Meneget din gant tud va gouenn.
- A vab ! silet em eus ez kreiz broudenn an hiraezh !
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E Berlin dit, a-hed an noz, ouzh luc'h an etivi,
E welis o tremen, rust o c'herzhed, pemp kant mil gour.
Pemp kant mil gour am eus gwelet e Roma, e Moskov.
Ha soudarded e-leizh, e Frañs, koulz hag Amerika,
- ... Strivoù an amzer-beoc'h o c'hoveliañ pulluc'h vrezel !... -

Tangwall Smurma a welis, ha bosenn du an Indez, 
Ha dent Sinaiz sailhet dreist o diweuz diwar naon, 
Hag ar c'hrenoù-douar a zisac'has Tokio ganto. 
Ha bevañ 'raen...

Ha me difrom. N' oan ket 'vit trec'hiñ gouenn.
- A vab ! N' out ket bet maget gant sempladurezh.

Marteze nann ! Gant droukrañs, avat, hag enebiezh 
Em eus skrijet dre ma kerzhen war hentoù ar vuhez. 
Ha klev, a vro ! n' eus ket ennon morc'hed d' am pec'hedoù. 
N' eo ket gant va gwerc'hded ez on bec'hiet pe va skiant-prenet.
N'eo ket aet va awen gant ar varc'hadourien argant, 
Hag eeun on aet, va dorn e dont va breur, an ezhommeg.
Dichek, em eus stouvet, bep tro, klapenn va enebour. 
Mar don bet gloazet e kannoù, darc'haouet 'm eus rustoc'h. 
Da vab, a vro ! 'zo mab e ouenn.

Bev on, ha, koulskoude...
- A vab ! pelec'h emañ mammenn da levenez ?

Aet eo da hesk !... A te, ker kuñv ouzh va selaou henozh !
Ma leñvan d' an eostig krouget ha d' al lili flastret, 
Ingal eo din ar strebotiñ, e karneloù mab-den, 
Karnel e falloni, e laoskentez, hag e bilpouserezh.
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A vro ! a vor ! a wez pin ! avel sin !.. Mar am gwelit,
Skuizh, kerseüs, sammet va dargreiz, henozh, en ho touez,
Setu perak : diouzh barr an neñv da galon an douar,
Emañ stignet gant he daeloù liñser du va c'hanv-me.

- III -

Moarvat !... Tarzhet en deus, ez puhez verr, meur a zarvoud !... 
Gourc'hemennoù, ez-wir, pa 'z out chomet difrom dalc'hmat !... 
Hogen da betra 'talv, p' eo aet da wrez gant ar skarnil ?
A gañvaouüs ! Da levenez, sperius evel an heol, 
'Vit ma flammo en-dro da levenez, heol da vuhez, 
Dav dit regiñ al liñser du a zo dallet ganti da feiz.

Teñval-dall en-dro dit emañ ledet beli an noz. 
Hogen, ahont uhel, e vousc'hoarzh goanag ar stered. 
A vab ! en-dro dit en em astenn kevrin an noz. 
D' az penn, avat, eo flour e vestroni, ha sin d' az tal, 
Pa ouzout reizh e tanze dit adsav ur mintin all.
Emañ dija o c'houziennañ, ken n' eo delt da zaouarn.

- Hiraezh am eus d'ur mintin peurbad, me enkrezet ! 
Me skarnilet, em buhez vlin, gant maroioù diboell !

*
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- Selaou !... Tarzhet en deus ez puhez verr meur a zarvoud.
Douar da vro, avat, poellek dija, pa n' oa an oabl, 
Ruz-holl gant ar menezioù-tan, 'met un aezhenn vero, 
Pa laoske al lec'hid, o tivorañ gorrek, ouzh stroñs e glogor ramz, 
Hag euzhviled ec'hon e-giz ilizoù-meur o torc'hwenial e-barzh, 
Hag, e don an islonk, an heolioù braouac'hus, kivioul, o 'n em dourtañ, 
Gwelet en deus douar da vro, 'hed milionoù ar c'hantvedoù, 
Stourm meur ar Gor ouzh aloubadenn an Erc'heg, hag e varo.

- Pelec'h emañ ene an euzhviled drouziwezhet ? 
Pelec'h emañ ludu an heolioù pulluc'het ?

- Gwelet em eus, goude, arsailh ar Mor, ha disac'hadeg ar Skorneg,
Ha tec'h ar balumed, hag Erêvent ar yenijenn, 
Hag an tonnoù-mor o lammnat e-barzh geol ar menezioù-tan, 
Ma horjelle an douaroù, ken na gile, fromet, an tarzh.
- Pelec'h emañ tan gouez ar menezioù ?

- Gwelet em eus an hen roñfled, o youc'hadoù korventennel, 
Hag a veve kantvedoù hir, o vestroniañ an amboubal. 
... Marv int, aet da get betek an eñvor anezho...

- Hag o ene? 
Azeuliñ 'raent dija, ha pediñ 'raent vit o ene, ar C'hrouer Dianav.
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Abaoe milionoù ar c'hantvedoù e sellan ouzh ar Bed o stummañ e zremm. 
Abaoe kantvedoù ha kantvedoù, diouzh youl ar Mestr, 
Hervez ar Mennad Kevrinus, en diogel hiviziken, hag en hinon, 
Tra ma sav bangor an heolioù, emañ o wilioudiñ Kened ar Bed 
Hag e Urzh...

... Un estlamm hag un drugar da veiz mab-den !

Ha setu ! Abaoe ar c'hantvedoù, a-dreuz pulluc'h an tanioù-gwall,
Ha drouziwezh al liñvadoù, drast ar brezel, reuz ar vosenn,
Ha goude poanioù diniver, pa sonn da izili, maro,
A te dister, a te berrbad, a te lorc'hus, setu da c'harm :
- An eneoù, avat, krouet, 'mezo, hervez Dremm an Aotrou Doue ?... 
Petra 'teu da vezañ ene hiraezhus mab-den ?



Ha setu c'hoazh da c'houlenn diastal :
- Perak ar c'hañv ? Perak ar boan ?

Pa 'z omp gant, ha gwir ez eo e tev ennomp elfenn ur Vuhez Peurbadel ?

A vlin ha galloudoù, pa vagez war un dro eñvor ha goanag !
A vlin ha galloudus, pa n' eo reklom ebet evit lazhañ da lutigenn !
Ar Furien, an Intañved, ar Garidi, ha miliardoù an eneoù aet e-biou,
'Zo bet taolet ganto da c'halv, savet o sell 'trezek an Neñv :
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- A ! kaout en hon ene kellid ar Vuhez Peurbadel, en diogel !...
Adkavout, en hinon ur yaouankiz stabil erfin, hor c'haridi !...
Dudiusat huñvre da lakaat hon hiraezh da sorañ !...
Krediñ n' eo ket Touell an Doue Mat a gas E Ved en-dro,
O kempouezañ, diouzh nerzh ho choug, ho pec'h reuzeudigezh,
Hag o tanzen digoll E Neñv d'hoc'h ene divarvel !...

Setu, end-eeun, war-lerc'h an drouiz, pezh a embann ar veleien. 
Frealz dudius, touell marteze hag huñvre, karet-dreist ha ker bresk !... 
Rak, evit kaout ur ster da gudenn ar c'havell hag ar vered, 
Evit kaout un alc'houez, mar deus unan, da gevrin ar boan, 
Evit evañ erfin, mar deus anezhañ, eus dour ar Sklerijenn, 
- Pa n' eo na da Zouar nag ar Furien evit reiñ testeni ervat, - 
Ret eo gortoz ma tigoro war an Tu-all, mar deus unan, 
Dorioù du an Ankou.

- IV -

Digor da zaoulagad, ha tav, ha klev kaniri ar mintin,
Da luskellat da gañv ha da eilañ da brederi-arkuz,
Roet em eus dit, â vab, huanadoù an noz hag hiboud an houl.
Dihun, bremañ ! Ha tenn war da anal, evel gwechall.
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Sell en-dro dit ! Dreist laezennoù Kombrid, a vommoù sart,
E strink, lintrus, biroù ar Gwaregour, an Tomm, 
Enebour pep anwaz, ar Sklerijenner Kann.

Sell en-dro dit ! Er geot gleb-glizh, da lidañ da zistro,
Em eus fuilhet erc'h gwenn an tommheoligoù diniver,
Ha mav e tañs, er waremm lann, birvidigezh an aour.

Dihun, â vab an Enez C'hlas ! 
Emañ ar mintin o c'hoarzhin... 
Skrijet ganti spouron an noz, 
Tra ma tivorfil ar c'hili,
Tra ma tomm frondoù an douar, 
E c'hrougous sioul un durzhunell.

Diouzh o garzhoù, diwar o skourr, 
Diouzh kev kerreg an aod ivez, 
Ouzh strilh lirzhin o divaskell, 
Ragach d' o heul ha cholori,
E pign davet an oabl digor
Holl laboused da enezenn.

Gorrek, o vont d' ar park tirienn, 
Loc'het eo ar saout gwenn-ha-du, 
Hag ar yer, prim, o klask buzhug. 
Klev ar roñsed o taoulammat,
Disent ouzh hopoù ar mevel, 
'Barzh ar garn a gas d' an arvor !



'Dreuz an oabl boull, klev ar bole... 
Diouzh Lok-Tudi ha diouzh Kombrid, 
Diouzh Pont 'n-Abad hag an Enez,
Ha Leskonil ha Ploneour,
E pign er vro sklintoù kleier 
O saludiñ tarzh ar mintin.
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En Enez hag e Lok-Tudi
Diazezet war c'horre an dour
E sked bremañ talbennoù gwenn. 
War vein o c'hal, hag er bagoù, 
E sklok botoù ar martolod,
Tra ma stirlink chadenn an eor.

Distan o gwad d' heul hun an noz,
Sart ha yac'h, nevezet o nerzh,
Evit strivoù ar parkeier, 
Strivoù kêr ha strivoù ar mor, 
Evit bevañ buhezekoc'h, 
Emañ tud da ouenn o sevel.

Ne ginnigin ket dit bleunioù kerez hiziv, 
Na bisigoù haleg, na geizoù en neizhi,

Na bokedoù-laezh an nevez-amzer.
Setu avat. - 'Maint e barr o feurvad ! - 

Gwagennoù o fiñval goustad an ed melen, 
Hag, el liorzhoù mezo, goueldrec'h an avaloù.

Kanañ, bleuniañ, bravaat dindan lagad an heol, 
Setu, â vab, war da zouar kalet ha kuñv,
Ar gefridi anat, ha tonkadur pep tra.
Kreskiñ, azviñ, reiñ frouezh, gant had un advuhez 
E pep frouezhenn, setu, anat, ster ar bevañ, 
Diskouezet dit gant evn, ha loen, ha bleun hag ed.

Evit Kened ar Bed n' eo netra didalvez,
Na treujenn gras al lann, na glandour ar feunteun. 
O lod o deus en Urzh ar Bed ar vuoc'h dizrouk, 
'Giz ar vuoc'hig-Doue hag ene ar c'hristen.
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M' eo diveizus E Bal, Doue 'zo splann E Youl. 
Te 'ta, kendalc'h da gas da benn roll da vuhez :
'Lec'h peragiñ dalc'hmat, ha dizeriañ er c'heuz... 
Kreskiñ, bravaat, reiñ frouezh dindan lagad an heol.

Da speriañ da galon, avat, ha da spered,
'Vit ma vleunio, daoust da bep gwall, da levenez, 
'Vit ma viri, disi, frouezhenn da levenez,

Hiziv, â vab, evel gwechall, e kinnig dit da vro, 
Ar pezh na gosha mui, ar pezh a chom heñvel, 
P' eo bet tizhet gantañ ar Gened Kann.

Dinamm, â vab, eo bet diwallet gant da vro 
Andonioù da c'hoanag, bouedenn da yaouankiz, 
Brud da enezennoù, hud da vor divarvel.

*

A vor, lufrennaouüs 'tre garennoù ar pin,
A te, Naerenn damolodet e skrin ar runioù glas, 
Dihun, ma safliko da wagennig war ar bili,



Ma krozo da lano difoupet trumm dre vulgul LokTudi. 
Bremaik e vo liñvet ganit ar c'hlazideg.
Briata 'ri va inizi, hag o savi war da rodelloù emrodez. 
Tro ouzh an heol c'hoarzhig kant mil maen-lintr da skant. 
Pign, lano, ha taol da veli war c'houelec'h ar wenelegenn.
Golo paludoù Kerliouarn ha broennegoù Roz-Vein. 
Pign, lano, gra da chour da gerreg serzh ar stankennoù, 
En em astenn e kement ouf, e kement diaz,
Gant pobl difraeüs ar cheored hag ar c'hranked munut,
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Ha bagadoù-a-raok ar meilhed lamm-en-dour. 
Dre skluz milin Bennaveur, gounez poull ar Suler. 
Ha lip treuzoù an tiez sklaer en Enez hag e LokTudi 
Pennad da hent, tan-tizh, dre skarrenn an Ti-Gwenn, 
'Trezek kalon kêr va c'havell, du-hont, e penn pellañ ar stêr.
Kan d'ar gwez-pin stouet warnout, 'hed an diribinoù, 
Da lenn glos Roz-Kerno, da Dravenneg, da Borzh-Moro 
Kinnig d' ar pennoù-tir da velezour ec'hon,
Ma welint gant dudi, o fenn en traoñ, o skeud ha bolz an neñv,
Ha gwenn nijadeg an oriav, hag ar morvaout ponner. 
C'hwezh ! ma nijo yec'hed da anal sall-hili
Betek iliz Karmez, Koad Sant-Lorañs ha mein kozh ar C'hastell. 
Lano, salud ! Alouber diharzhus, a zivreinus, douger buhez,
Fiñvus-herrus, â yen, boull-lagad-naer, ha glas !
Ene va bro ! Kellid peurbad he yaouankiz !
A yac'haus ! A freskaus ! Skuber an derzhienn du, 
Pa zegasez, hep faziañ morse, diouzh ar maezioù morel,
Pa zegasez, diouzh strad diharzh da gibell-varzh, 
Betek kalon va c'hêr, betek kalon va zud,
Hinon ha diogel, ker flamm hiziv m' int bet atav, 
Herrded ha yaouankiz, o nevesaat atav,
Hag ankounac'h ar bloazioù o tremen, hag o c'hañvoù 
A te, stummer hael va inizi,
Merer ene va gouenn,
Kened va bro,
Atlantel !
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ROPARZ HEMON

Youenn Drezen

(14 Gwengolo 1899 - 15 C'hwevrer 1972)

Er bloaz 1924, a gredan, e ris anaoudegezh gant Youenn Drezen. Edo e Brest
neuze, o labourat evel kelaouenner.

Klevet em boa e anv, pevar bloaz diagent, gant Jakez Kerrien, a oa ganin 
oc'h ober e servij en ur rejimant kanolierezh e Gwened. Jakez Kerrien, aozer " 
Ar Roc'h Toull ", ar c'hentañ levr embannet gant " Gwalarn ", e 1926, en doa 
kontet din e oa bet e Bro-Spagn en ur gouent war e studi, hag eno en doa da 
geneiled daou Gernevad, sot eveltañ gant ar brezhoneg, Jakez Riou eus Lotei, ha 
Youenn Drezen eus Pont-'n-Abad.

Mont a ris da welout Drezen e burev " Ar C'hourrier ", straed ar 
C'hastell. Ha, ne vo ket souezh gant ar re o deus anavezet an den, degemeret e 
voen hegarat. Diwar an deiz kentañ e voemp mignoned. Labourat a rae en ur sal 
bras, er c'hentañ estaj, dirak un daol atav karget a baperioù, a levrioù, a 
gazetennoù. E vicher oa dastum pennadoù-skrid ha keleier, o renkañ, o aozañ evit
ar gelaouenn divyezhek ken brudet neuze e Bro-Leon. En ur skrivañ, en ur begañ 
war follennoù paper gwenn tammoùigoù troc'het gantañ diouzh kazetennoù ha 
kelaouennoù all, en ur zivankañ amprouennoù, e komze ganin, atav diwar-benn 
Breizh, diwar-benn ar brezhoneg, diwar-benn an Emsav.

Kontet en deus e-unan, er pennad kaer ha fromus a savas goude marv Jakez 
Riou, penaos e oa deuet d' ar brezhoneg. Deuet d' ar brezhoneg ? Ar yezh-se a oa
deuet dezhañ war varlenn e vamm. E derou hor c'hantved, ne oa nemet brezhoneg 
gant tud ar bobl e Pont-'n-Abad. Ar galleg oa yezh ar vourc'hizien hag ar 
vistri-skol. Hogen ar brezhoneg-se a voe diframmet digantañ , tamm-ha-tamm, 
skolp-ha-skolp, gant Tadoù ar gouent-hont, hag int, lod anezho da vihanañ, 
brezhonegerien ampart. Ken na voe hogos dizesket gant ar studier yaouank.
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En ul levr " Barzhaz Breizh ", chomet war-lerc'h un Tad bet galvet da 

soudard e-pad brezel 1914, e kavas Youenn Drezen atiz da zistreiñ da yezh e 
gavell. Forzh petra a soñjer a-zivout " Barzhaz Breizh ", anzav a ranker ez eo 
ur marzh, unan eus brasañ burzhudoù hon Istor, pennorin dasorc'hidigezh hor Bro.
Ar c'hrennardig Drezen a adskrivas, a zeskas darn eus ar barzhonegoù dre 'n 
eñvor. Me ivez, soñj am eus, pa guitais Breizh evit ar wech kentañ, a zouge e 
godell va forpant ur c'harnedig, adskrivet ganin warnañ e lizherennoù munut-
munut, arroudoù eus an oberenn veur. Ha pet ha pet a dud am eus klevet o 
lavarout e oa a drugarez da levr Kervarker o doa « adkavet Breizh » !

A drugarez ivez d' un Tad, lemmoc'h a spered eget ar re all, an Tad 
Wilfrid Muller, - hennezh ne oa ket ur Brezhon, - e voe roet da vrezhonegerien 
ar gouent « urzh » da bleustriñ war o brezhoneg. Un urzh a voe sevenet laouen, a
c'hellit krediñ, gant Youenn Drezen. Diwar neuze e krogas da studiañ, ha da 
varzhoniañ war un dro. Ha pa guitaas ar gouent, e 1917, da zistreiñ da Vreizh, e
kendalc'has.

An anaoudegezh don a c'hounezas eus ar brezhoneg lennek a voe dastumet 
gantañ a-nebeudoù, dre lenn aketus tammoù skridoù kavet amañ hag ahont. Ne oa 
ket yezhoniour, ha biskoazh ne voe douget d' ar yezhoniezh. Ne oa ket avat eus 
ar re n' eus evito nemet rannyezhig o c'hornad. Karout a rae sur brezhoneg e vro
vigoudenn, ha kalz implij a dennas anezhañ. Hep ober fae koulskoude war ar 
brezhonegoù all na war striv ar re o deus krouet ar yezh unvan. Fellout a rae 
dezhañ skrivañ mat, ha skrivañ reizh, ha dreist-holl skrivañ brav, ha ne zamante
ket d' ar boan. Morse ne gasas ur skrid da voulañ hep bezañ kempennet, fichet ha



kalfichet anezhañ . Evel ar skultour en e gontadenn " An Dour en-dro d'an Inizi 
", a lavar n' en doa diskroget diouzh e zelwennig « nemet pa voe bet rimiet ha 
kaeraet er c'hoad-houarn disterañ roufenn, tanavañ blevenn penn merc'h ar 
brezelour kozh, dremm maouez va huñvre ».

Setu perak marteze, pa voe savet " Gwalarn " e 1925, e-lec'h reiñ da 
embann en niverenn gentañ unan eus ar barzhonegoù difluket dija stank-ha-stank 
diouzh beg e bluenn, e tegasas din un droidigezh, " Ar Skarbouklenn Vras, pe 
Burzhud ar Menezioù Gwenn ". unan eus kontadennoù ar skrivagner amerikan 
Nathaniel Hawthorne. Labouret en doa pell amzer war an droidigezh-se, o pouezañ 
talvoudegezh pep ger ha stumm pep frazenn. Ne ouie ket, soñj am eus, penaos 
treiñ an titl, ha me ne ouien ket kennebeut. Ret e voe goulenn ali digant 
Frañsez Vallee, a grouas evitañ ar ger « skarbouklenn ». Ur fazi graet gant ar 
yezhoniour meur, en doa ankounac'haet e oa « carboucl » er " Catholicon ", hag e
vije bet « maen-karboukl » pe « karbouklenn » ar ger reizh.
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Hag un droidigezh c'hoazh a roas da " Walarn " nebeut goude, en dro-mañ " 

War Varc'h d' ar Mor ", gant ar skrivagner iwerzhonat J. M. Synge.

E 1925 e oan aet gant Drezen d' ar C'hendalc'h Keltiek e Dulenn, aet gant 
ul lestr-sivi eus Brest betek Plymouth, rak ne oamp ket pinvidik. Gwelout 
Iwerzhon, kaozeal gant tud vrudet evel Douglas Hyde, De Valera, Maud Gonne, ha 
dreist-holl ober anaoudegezh gant ur bagadig iwerzhonegerien yaouank, Oscar Mac 
Uilis en o zouez, a lakaas e penn Drezen moarvat ar soñj treiñ ar pezhig-c'hoari
ken anavezet. Moulet e voe e niverenn 7 " Gwalarn ", e 1926, ha displeget da 
zeiz Nedeleg e Plougernev gant strollad-c'hoariva an Aotrou Y. V. Perrot. 
Displeget en un doare iskis, rak ar c'hoarierezed o doa nac'het-krenn bezañ 
gwisket evel merc'hed diwar ar maez en o dilhad-labour, war zigarez « ne 
c'halled diskouez war an teatr nemet rouanezed, priñsezed ha santezed ». Hag e 
oa war o zro saeoù hir, glas ha gwer, ha talgenoù paper arc'hantet hag alaouret 
war o blev.

Ur pezhig-c'hoari all gant Synge a voe troet gant Drezen, " An Draonienn 
hep Heol ", a voe embannet er gelaouenn " War-du ar Pal " e 1939.

Atav war droidigezhioù e poanie Youenn en amzer-hont. Menegiñ a ran en ur 
dremen e roas harp din da dreiñ " Priñsezig an Dour ", al levr kentañ embannet 
gant " Gwalarn " evit ar vugale (1927), hag ouzhpenn e troas, evit ar vugale 
ivez, " Per ar C'honikl " (1928) ha " Nijadenn an Aotrou Skañvig " (1929).

Unan eus hor c'hefridioù pennañ, a gave dimp, oa lakaat e brezhoneg 
pennoberoù lennegezh ar bed, hag e tibabas Drezen e c'hoariva an Henc'hresianed 
" Prometheus Ereet hag " Ar Bersed " gant Aesc'hulos. Pennadoù diouto a voe 
embannet e " Gwalarn " (niv. 9 ha niv. 12, 1927). E 1928 e teuas al levr er-
maez, ul levr kaer, skeudennaouet gant R. Y. Kreston ha J. Robin. Al levrioù 
kaer a blije da Youenn Drezen, a oa heuget gant ar mouladurioù divalav, ur skrij
e gwelout, a veze graet e Breizh. Mignon bras e oa deuet da vezañ gant an 
arzourien yaouank a glaske neuze un hent da aozañ skeudennoù, livadurioù, 
skultadurioù, arrebeuri, ha zoken tiez, breizhek hag arnevez war un dro. Arzour 
e oa evelato, nemet e zoug d' ar gened a lakae en e skridoù. Kenlabour a voe 
etrezo holl, ken na voe torret o lusk gant ar gorventenn a zamziskaras Emsav 
Breizh goude an eil brezel-bed, pa ne chomas nemet unan eus ar rummad-se, 
Langleiz, da zerc'hel bev ar flamm.
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Ha setu erfin o tont, e niverenn 12 " Gwalarn ", Goañv 1927, kentañ 

kontadenn Youenn Drezen : " Mintin Glas ". Ne oa ket un droidigezh ! Ur 
gontadennig a netra, a vo lavaret marteze. A-boan ur gontadennig zoken, un 
daolennig kentoc'h : ur vigoudenn a bevarzek pe bemzek vloaz o walc'hiñ en ur 
ganañ hag en ur c'hoarzhin e-tal ur stivell. Teir fajenn, hag en teir fajenn-se 
o skiltrañ en un taol gwir vouezh ur skrivagner bras. Pa n' en dije savet nemet 
" Mintin Glas ", en dije gounezet Drezen ul lec'h a enor en hol lennegezh.



Morse n' en doa Drezen ankounac'haet Bro-Spagn, ar vro m' en doa tremenet 
enni darn eus e yaouankiz. Koumanantet e oa d' ur gazetenn eus Madrid, a voule 
pennadoù, n' eo ket e kastilhaneg hepken, hogen ivez e kataloneg, e galiseg hag 
e yezhoù all eus al ledenez, o tiskouez ul ledander-spered na gaver nemeur er 
Stadoù bras. Diouzh ar gazetenn-se moarvat e tennas danvez ur studiadennig, " Al
Lennegezh en Emsav Katalonia ", a gaver e niverenn 13 " Gwalarn " (1928), hag 
enni al linennoù-mañ, a dalvez ar boan prederiañ c'hoazh hiziv an deiz : « Ni, 
allas ! n' eo ket eosterien ez omp : haderien, ne lavaran ket ; hag hon had a 
gouezh en un douar kaletaet a-ratozh gant un enebour yud ».

Drezen en doa c'hoant treiñ lod eus pennoberoù al lennegezh spagnolek. E 
niverenn 18 " Gwalarn " (1929) ez embanne derou " Ar Vuhez a zo un Huñvre " gant
Calderon. Siwazh, ne droas ket ar reuzc'hoari iskis ha galloudus-se en e bezh.

Er bloaz-se, 1929, e voulas " Gwalarn ", en niverenn 19, dindan an titl " 
Kanenn da Gornog ", un darn eus an oberenn " Kan da Gornog ", a dlee bezañ 
embannet gant " Skrid ha Skeudenn " e 1932.
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E 1932 e tegasas din dornskrid " An Dour en-dro d' an Inizi ", a reas 

danvez niverenn 42 " Gwalarn ". Ur wir gontadenn e oa en dro-mañ, enni un istor 
steuñvet-mat, frammet-start. Tud 'zo o deus kredet e oa un istor gwirion, pe da 
vihanañ diazezet war un darvoud gwirion. Ha se a zo bet kredet ivez eus ar 
romant " Itron Varia Garmez ", a voe moulet un tamm anezhañ e niverenn 92 " 
Gwalarn " (1936), hag eus " Sizhun ar Breur Arturo ", hag eus " Skol-louarn Veig
Trebern ". Dibaot a wech e laka ur c'honter pe ur romanter darvoudoù e vuhez en 
e skridoù. N' en deus ket ezhomm. Kreñv a-walc'h eo e faltazi da ijinañ 
marvailhoù. Douget e vez er c'hontrol da grouiñ pep tra er-maez eus e ved 
gwirion : tud, degouezhadennoù, taolennadurioù. Amañ-ahont, ne lavaran ket, e 
laka munudoùigoù tennet eus eñvorioù e vuhez (hag aliesoc'h c'hoazh eus eñvorioù
ar skridoù en deus lennet). Hogen en ur gontadenn pe ur romant, pep tra a zo 
faos, hag a rank bezañ faos evit bezañ gwir lennegezh. Goap a ran eus an dud a 
glask tresañ psikologiezh ur skrivagner pe un arzour diouzh e oberoù. Sur int da
faziañ. Ul labour-arz a zo evel un arc'h prennet. Kaer e c'hell bezañ , plijus 
an diavaez anezhi d' ar gweled. N' eus ket a alc'houez avat. Ha pa vefe freuzet 
ar botailh ha digoret, e vefe kavet goullo an diabarzh.

E 1931, Drezen a oa bet kaset kuit eus ti " Ar C'hourrier ", - kavet, a 
gredan, re zieub e spered gant ar renerien, - hag ez eas da labourat evit an " 
Ouest-Journal " e Gwened. Ur c'holl bras evidon hag ivez evit e vignon Jakez 
Riou, a oa deuet da chom e Brest e 1928. Jakez ha Youenn a genlaboure strizh, an
eil o kaout levezon vat war egile. Marteze, - diaes eo gouzout, - panevet Youenn
Drezen n' en dije Jakez Riou savet netra gwelloc'h eget e romantig " Lizher an 
Hini Marv " (1925). Lennet, burutellet e veze gant e geneil dornskridoù Jakez, 
hag hemañ a rae alies diouzh e alioù. Pebezh ranngalon e voe eta marv Jakez, d' 
ar 14 a viz Genver 1937 !

Divizet em boa gouestlañ un niverenn eus " Gwalarn " d' e eñvor. Drezen a 
savas ur pennad hir, ha pa lennis anezhañ, e komprenis raktal ne oa ket ret din 
goulenn pennadoù all. Er pennad-se, a gaver en niverenn 110-111 (1938), en doa 
Youenn displeget eeun kement tra a oa da lavarout, ha ne oa nikun a c'halle ober
gwelloc'h. Ar pajennoù-se, en o eeunded, a zo ken brav ma chomer mantret hag 
estlammet ouzh o adlenn.
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Meneget em eus " Skrid ha Skeudenn ". Drezen en doa lakaet en e benn 

embann ur rummad levrioù fichet-brav, moulet a-zoare, skeudennaouet gant gwellañ
arzourien Vreizh. Abaoe pell, abaoe 1925 marteze, e komze din alies eus e 
vennad, na c'hallas seveniñ nemet e 1932. Er bloaz-se e teuas er-maez al levr 
kentañ , " Kan da Gornog ". An eil levr, " Geotenn ar Werc'hez ", gant Jakez 
Riou, a voe moulet e 1935.

" Kan da Gornog " a zo dilerc'h an danevell-veur e daouzek kanenn en doa «
mennadet », evel ma lavar e-unan (" Gwalarn ", 110-111, p. 50), pa oa krennard, 



a dlee displegañ « aloubidigezh ar C'huzh-Heol gant Kelted Gomer » ! Ur 
barzhoneg eo, mesket ennañ gwerzennoù ha komz-plaen. Ar skrid-se a blije dezhañ.
Ret din anzav n'eo ket, da 'm soñj, unan eus e oberennoù gwellañ : re ginklet, 
re gizellet, re rikamanet, leun a c'herioù a lintr evel mein-sked, nemet n' int 
ket mein-sked eus ar priziusañ. Hag e rankan anzav ivez ne brizan ket kalz 
kennebeut e varzhonegoù berr, embannet gwech ar mare gant " Gwalarn " ha 
diwezhatoc'h gant " Al Liamm ".

E varzhoneg hir, " Nozvezh Arkuz e Beg an Enezenn ", avat, embannet e 1938
(" Gwalarn ", 121) a zo unan eus ar c'haerañ barzhonegoù savet biskoazh en hor 
yezh, don ar from ennañ, nerzhus an ton, meurdezus, hep re a bompad, ar barzh, 
ankeniet gant marv kriz e geneil Jakez Rion, boureviet e ene gant ar glac'har, o
kavout frealz e kened ar vro ha splannder ar mor.

Un nebeut bloavezhioù 'zo e voen pedet da ober e Dulenn ur brezegenn a-
zivout lennegezh Vreizh, hag e trois e saozneg pennad diwezhañ ar barzhoneg. 
Graet ar brezegenn, e teuas tud da c'houlenn ouzhin piv oa ar barzh meur a 
c'halle sevel seurt gwerzennoù.

E-pad an eil brezel-bed, e kavis Youenn Drezen e Roazhon. Ar pevar bloaz-
se, 1940-1944, a zo bet frouezhus e buhez speredel koulz hag e buhez politikel 
hor bro. E Roazhon en em gavas dastumet un darn vat eus hor skrivagnerien, tud a
oad-etre ha tud yaouank, hag e voe krouet un dra dianav e Breizh betek neuze, ur
greizenn lennegel en ur gêr vras, gant skolioù, ensavadurioù, kelaouennoù, ur 
c'haslec'h-skingomz, ha, - pezh a zo rekis ivez, - kafedioù. Drezen ne voe ket 
an hini diwezhañ da gemer perzh er vuhez-se, ha da reiñ dezhi lañs. Gouzout a 
raemp ervat e vevemp war ur menez-tan prest da darzhañ ha d' hol lonkañ holl. Ha
ne rae nemet hor broudañ da labourat keit ha ma oa amzer.
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E 1941 e voe embannet, er rummad " Skrid ha Skeudenn ", e romant bras " 

Itron Varia Garmez ", skeudennaouet gant Kreston, echuet goude bloavezhioù a 
drevell. Ne reas ket kement a verzh ha ma c'hortoze an aozer. Kavet e voe re 
hir, distumm, sterniet-laosk, ha ouzhpenn tenn da intent, leun ha ma oa a 
c'herioù hag a droioù-lavar eus ar vro vigoudenn. Kentoc'h eget ur romant ez eo 
ur gontadenn astennet, ha mesket ganti darvoudennoù diseurt. Va lakaat a ra da 
soñjal en ur murlivadur ma weler ennañ ur bern traoù hag ur bern tud, hep dont 
a-benn da c'houzout resis perak ha penaos int bet kenstrollet. Da dañva an 
oberenn ez eo gwelloc'h he lenn a dammoù, pajenn amañ, pajenn ahont, ha neuze e 
c'haller barn he zalvoudegezh, a zo bras. Un dra da vihanañ a spurmanter er 
c'hemmesk-se : buhez ur gêr vihan a Vreizh, he zud, o boazioù, o micherioù, o 
soñjoù hag o lavaroù, un dra na oa ket bet klasket ober en hol lennegezh.

Da blijout d' un arzour na oa ket Breizhad, hag a gare Breizh koulskoude, 
X. V. Haas, e troas Drezen ul levr savet gantañ evit ar vugale, " Lommig ", a 
voe moulet e 1942. Ha dedennet evel ma oa atav gant Bro-Spagn, e troas ivez ur 
pezh-c'hoari, gant Calderon adarre, " Aotrou Maer Zalamea ", embannet er bloaz-
se e " Gwalarn ", 152-153. Krennet e voe gantañ avat, lezet a-gostez pennadoù a-
bezh, dreist-holl en derou, betek lemel daou eus tud ar c'hoari, en doare ma 
koller neudenn an istor (pe daoust hag ar skrid spagnolek a oa etre e zaouarn a 
oa diglok ?). E 1943 ez embannas (" Gwalarn ", 156-157) ur pennad eus " La 
Celestina ".

Eus kreizlec'h-skingomz Roazhon-Breizh e veze kaset prezegennoù hag 
abadennoù, hag harp a veze goulennet digant meur a zen. Un tolpad skridoù a voe 
savet. Kalz anezho, war am eus klevet, a voe distrujet e 1944. Lod hepken, 
embannet e " Gwalarn " pe er gazetenn " Arvor " a zo bet saveteet. E-touez ar 
re-mañ, dre eurvad, ez eus ur rummad skinbrezegennoù gant Drezen, bev ha leun a 
furnez, a ranko bezañ dastumet hag advoulet un deiz.

Digarez e voe ivez da Youenn da aozañ daou bezhig-c'hoari, " Nouenn ar 
Gurun Kozh ", skingaset d' an 9 a viz C'hwevrer 1943 (embannet e " Gwalarn ", 
156-157) ha "Karr-Kañv an Aotrou Maer ", skingaset d' an 9 ha d' ar 16 a viz 
Here (" Gwalarn ", 159).
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Pevar bloaz goude, e 1947, e voent adembannet e stumm ul levr er rummad " 

Skrid ha Skeudenn ", a-unan gant tri fezhig-c'hoari all, " Youenn Vras hag e 
Leue ", " Anduilhenn ar Person " ha " Mor Penmarc'h ". Astennet un tamm e oa bet
" Nouenn ar Gurun Kozh ", hag anvet " Ret eo nouiñ ar Gurun Kozh ".

Darn anezho a zo bet displeget war al leurenn-c'hoariva. Graet int dreist-
holl avat evit ar skingomz. Pezhioù farsus int, nemet " Mor Penmarc'h ", aozet 
hervez ur romant gallek gant Ch. Geniaux. Ar farsadennoù a zo bet kavet un 
tammig gros, hep bezañ dizereat. Buhezek int, enno gerioù ha troioù-lavar 
bigoudenn diouzh an druilh. Unan zoken, " Youenn Vras hag e Leue ", a zo 
skrivet, a c'haller lavarout, e trefoedach Pont-'n-Abad, ha dre se diaes a-
walc'h da gompren. " Karr-Kañv an Aotrou Maer " a zo, a gav din, an hini 
gwellañ. Maered, kuzulierien-gêr, notered, kargidi vihan, archerien a zo amañ, 
ludresadennet, e-giz boulomoùigoù ur c'hoari gwint-ar-vargodenn pe ur c'hoari 
pas-boulloù. Un doare fenterezh eo, an disneuziañ, an treiñ an dud da 
gornandoned chin, a gaver ivez e lod eus hor marvailhoù-pobl hag en oberoù Jakez
Riou, evel " Nominoe-oe " hag " An Ti Satanazet ".

E 1943 ha 1944 e renas Drezen ar gazetenn sizhuniek " Arvor ". E-touez ar 
pennadoù savet gantañ e tlean menegiñ " An Naoned dindan ar Bombez hag an 
Tangwall " (niverennoù 143 ha 144, 10 ha 17 Here 1943), ur skouer eus e ampartiz
war e vicher gelaouenner.

Ar brezel a echuas, ha Drezen a voe bac'het, evel kement a vrogarourien 
all. Deuet er-maez eus ar c'hamp-kreizenniñ, ez eas da chom e Naoned. Diwar an 
amzer-se, n'em boe darempred outañ nemet dre lizher, ha ne ouzon ket ervat 
penaos e vevas. E yec'hed a yeas war fallaat. Ret e voe dezhañ tremen meur a viz
er c'hlañvdi.

E 1946 e voe krouet " Al Liamm ". E 1949 hepken, en niverenn 14, ez 
embannas ur skrid gant Drezen, " Sizhun ar Breur Arturo ".

Ne oa ket un oberenn nevez. Klevet em boa meneg anezhi meur a vloaz 
diagent. Eus e holl skridoù e oa marteze an hini tostañ d' e galon. Miret e oa 
bet gantañ en e baperioù, hag adaozet moarvat meur a wech. Ur gontadenn verr eo,
lennegel-rik, lipet, peurlipet, betek re zoken. Frammet startoc'h eo c'hoazh 
eget " An Dour en-dro d' an Inizi ". Diwirheñvel-krenn eo an istor, hag ez eus 
en-dro d' an dud, d' ar gweledvaoù, un aergelc'h huñvre. Da ziazez ez eus, 
sklaer eo, eñvorennoù eus e yaouankiz er gouent e Bro-Spagn. Kement-se beuzet 
avat er faltazi. Hep mar en dije lavaret e oa e wellañ oberenn. Me a lavarfe ez 
eo e wellañ tro-vicher.
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Ur romant bras a oa en e soñj sevel, " Rozenn Ar Gelveneg ". Anezhañ n' 

eus deuet e goulou nemet daou bennad berr, " E-tal ar Feunteun " ha " Porzh Ar 
Gelveneg " (" Al Liamm ", 46 ha 47), e 1954. Ne gredan ket en deus echuet ar 
romant-se, a vije bet, evel " Itron Varia Garmez ", ur romant eus ar vro 
vigoudenn.

" Foenneg an Dourig Kozh " (" Al Liamm ", 65, 1957) a zo un daolennig 
kentoc'h eget ur gontadenn.

Gant " Al Liamm " ivez e voe moulet un nebeut kontadennoù troet gant 
Youenn Drezen, unan diwar Walter Scott, ar re all diwar skrivagnerien eus 
Kreizeuropa, dianav pe nebeut anavezet e Breizh.

Pa lennis derou " Skol-louarn Veig Trebern " (" Al Liamm ", 71, 1958), e 
krede din ne vije nemet ur gontadenn. Souezhet e voen eta o welout ar gontadenn 
o hiraat, pennad war-lerc'h pennad, betek an niverenn 99, 1963, ha koulskoude ne
oa ket echu. Gant mab Drezen e klevis e oa ur pikol romant, hag e vije moulet en
ul levr pe zaou. Diaes komz eus un oberenn hep bezañ lennet anezhi penn-da-benn.
Anat, ez eo savet da enor ha gloar bro Bont-'n-Abad, gant un den kozh oc'h 



adkrouiñ huñvreadennoù e yaouankiz.

A-dreuz trubuilhoù e vuhez, ha Doue 'oar en deus bet e lod a drubuilhoù, 
ez eo bet Drezen, da gentañ-holl, ur skrivagner, ha d' e arz en deus gouestlet e
breder hag e nerzh. Dre hirboan en deus stummet e venveg, ur brezhoneg dezhañ e-
unan, kendeuzet ennañ ar yezh lennek ha rannyezh e gorn-bro, ur brezhoneg a 
chomo dezhañ, rak ne c'hallo bezañ drevezet gant nikun, daoust ma vo, sur on, 
lennet ha studiet gant meur a zen en amzer da zont. Evel ma c'hoarvez gant ar 
skrivagnerien vras, dizoloet e vo en e oberoù traoù a bep seurt, zoken traoù n' 
en deus ket klasket lakaat enno.

Ha dizoloet e vo, avat, gant ar rummadoù da zont, e galon ? Ha gwelet e vo
e vousc'hoarzh drant, e neuz hegarat ? Ha klevet e vo ar c'homzoù fentus a gave 
atav da zistagañ pa geje gant ur mignon ? Hag anavezet e vo e vadelezh hag e 
lealded divrall ? Plijout a rae dezhañ goapaat, ha ne oa morse flemmus e 
c'hoaperezh. Distagellet-mat e oa e deod, evel ma oar kement hini en deus bet 
darempred outañ. Un dra na rae ket avat eo dispenn e vignoned, hag e glevet em 
eus a-wechoù o kas da sutal droukprezegerien, rust ha dichipot. Sevel a c'haller
roll e oberoù lennegel. Ne vo ket savet, siwazh, roll e vadoberoù. Da gemer ur 
skouer hepken, ar skoazell en deus roet d' e geneil bras Jakez Riou, e pep 
doare, e-pad e vuhez, ha goude, ar gred en deus lakaet da zerc'hel bev e eñvor 
ha da embann e levrioù.
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Emañ e ene gant ene Jakez Riou, tu bennak, hag emañ e gorf e Pont-'n-Abad,

e genvroiz o vont hag o tont tro-war-dro, o labourat, o safariñ, o kanañ, kalz 
anezho hep gouzout emañ aze, er vered, bez an haroz brasañ ganet eus o gouenn, 
krouer ur Pont 'n-Abad a bado dreist an amzerioù, pa vezint-i, ha bugale o 
bugale, aet da get.
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Oberoù Youenn Drezen

Diglok eo ar roll-mañ, ha ret e vo d' ar furcherien e glokaat. Spi am eus 
evelato e c'hallo diskouez pezh en deus graet Youenn Drezen, dreist-holl d' an 
dud yaouank n'anavezont nemet an darn eus e oberoù a c'haller prenañ en amzer-
mañ. Mat e vo ivez lenn ar studiadennoù savet gant Abeozen en e " Istor 
Lennegezh Vrezhonek an Amzer-Vremañ ", 1957, ha Youenn Olier, AL LIAMM, niv. 28.

- Roparz Hemon.

Berradurioù
AL. Al LIAMM
GW. GWALARN
tr. dw. troet diwar

1925
Ar Skarbouklenn Vras, kontadenn, tr. dw. Nathaniel Hawthorne, GW. 1 à 3.

1926
War Varc'h d'ar Mor, pezh-c'hoari, tr. dw. J. M. Synge, GW. 7.

1927
Prometheus Ereet, lodenn, pezh-c'hoari, tr. dw. Aesc'hulos, GW. 9.
Ar Bersed, lodenn, pezh-c'hoari, tr. dw. Aesc'hulos, GW. 12. 
Mintin Glas, kontadenn, GW. 12.
Priñsezig an Dour, levr-bugale, tr. dw. G. TH. Rotman (gant kenlabour Roparz 
Hemon), Embannadurioù GWALARN, Brest.

1928
Al Lennegezh en Emsav Katalonia, studiadenn, GW. 13. 
Prometheus Ereet. Ar Bersed, pezhioù-c'hoari, tr. dw. Aesc'hulos, Embannadurioù 
GWALARN, Brest.
Per ar C"honikl, levr-bugale; tr. dw. B. Potter, Embannadurioù GWALARN, Brest.
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1929
Ar Vuhez a zo un Huñvre, lodenn, pezh-c'hoari, tr. dw. Calderon, GW. 18.
Kanenn da Gornog, lodenn, barzhoneg, GW. 19.
Nijadenn an Aotrou Skañvig, levr-bugale, tr. dw. G. T. Rotman, Embannadurioù 
GWALARN, Brest.

1932
An Dour en-dro d' an Inizi, kontadenn, GW. 42.
Kan da Gornog, barzhoneg ha danevell, Skrid ha Skeudenn.

1934
Mintin war an Erin, Bremaik e nozo, Amzer Fall, barzh- onegoù, GW. 66.

1936
Itron Varia Garmez, lodenn, romant, GW. 92.

1938
E Koun Jakez Riou, studiadenn, GW. 110-111.
Nozvezh Arkuz e Beg an Enezenn, barzhoneg, GW. 121.

1939
An Draonienn hep Heol, pezh-c'hoari, tr. dw. J. M. Synge,
WAR-DU AR PAL 2.



1940 
Susinio, barzhoneg, GW. 130.

1941
Itrou Varia Garmez, romant, Skrid ha Skeudenn.
Eñvor Jakez Riou, pennad-skrid, GW. 132.
Ur Bourmenadenn gant Jakez Riou ; Ti Mona, L'HEURE BRETONNE 29.

1942
Lommig, levr-bugale, tr. dw. X. V. Haas, Skridoù Breizh, Brest.
Aotrou Maer Zalamea, pezh-c'hoari, tr. dw. Calderon, GW. 152-153.
Da Vrezhonegerien Du-mañ, skinbrezegenn, ARVOR 93.
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1943
Job Ar Bayon, pennad-skrid, GW. 156-157.
Nouenn ar Gurun Kozh, pezh-c'hoari diwar ur gontadenn gant Job Ar Bayon, GW. 
156-157.
La Celestina, lodenn, pezh-c'hoari, tr. dw. ar spagnoleg, GW. 156-157.
Gwened, skinbrezegenn, GW. 156-157.
Karr-Kañv an Aotrou Maer, pezh-c'hoari, GW. 159. 
Raklavar da bezh-c'hoari Jakez Riou " Dogan ", Skrid ha Skeudenn, Roazhon.
Ar Ouenn hag ar Sport, skinbrezegenn, ARVOR 104. 
Adrien de Carné hag e bezhioù-c'hoari, skinbrezegenn, ARVOR 113.
Loeiz Ar Floc'h Kozh, skinbrezegenn, ARVOR 130.
Dre al Levrioù hag ar C'hazetennoù, skinbrezegenn, ARVOR 132.
Ar Vretoned hag o Bro Gaer, pennad-skrid, ARVOR 135. 
" Ma Chorn-Bro " (gant F. An Uhel), " Lanber " (gant Loeiz Lok), pennad-barn, 
ARVOR 140.
An Naoned dindan ar Bombez hag an Tangwall, pennad-kelaouiñ, ARVOR 143 ha 144.
" En ur Rambreal " (gant Y. V. Kerwerc'hez), pennad-barn, ARVOR 150.
Du-mañ 'vez laret, diskleriadur gerioù implijet e " Karr-Kañv an Aotrou Maer ", 
ARVOR 153.

1944
Ar Brezhoneg enoret en e Skrivagnerien, pennad-skrid, ARVOR 156.
« Yannig ", ul Levr Nevez evit ar Vugale, pennad-barn, ARVOR 157.
Un Oferenn war an Ton Bras evit an Aotrou Y. V. Perrot e Roazhon, pennad-
kelaouiñ, ARVOR 159.
" Trema an Heol o Sevel " (gant J. Kaba), pennad-barn, ARVOR 162.
Dinan C'hlas hag ar Brezhoneg, pennad-skrid, ARVOR 165. 
Abostol ar Brezhoneg er Skol, pennad-skrid diwar-benn Y. Sohier, ARVOR 166.
" Pemp Pezh-c'hoari Berr ", pennad-barn, ARVOR 168. 
Eus Finn da Sindbad, pennad-barn, ARVOR 169
" Barzhonegoù " Roparz Hemon, pennad-barn, ARVOR 173. 
E-harz Tourioù Kêr-Wened, pennad-skrid, ARVOR 174. 
Rederien-Vor, pennad-skrid, ARVOR 176.

1947
Youenn Vras hag e Leue (ha Karr-Kañv an Aotrou Maer, Anduilhenn ar Person, Ret 
eo Nouiñ ar Gurun Kozh. Mor Penmarc'h), pezhioù-c'hoari, Skrid ha Skeudenn,
Naoned.

1949
Sizhun ar Breur Arturo, kontadenn, AL. 14.

1952
Kavell ar C'hazh, kontadenn, tr. dw. Walter Scott, AL. 32-33.

1953
Mintin war an Erin. Bremaik e nozo, Susinio, barzhonegoù (adembannet), AL. 41.

1954



Blev Miriam, kontadenn, tr. dw. Issak Samokovlia, AL. 43. 
Nouchka, kontadenn, tr. dw. Borislav Stankovitch, AL. 5. 
E-tal ar Feunteun, kontadenn, AL. 46.
Porzh Ar Gelveneg, kontadenn, AL. 47.

1955
Tristidigezh ar Brezel, kontadenn, tr. dw. Momtchilo Nostas- sievitch, AL. 51.
An Erv Kentañ, kontadenn, tr. dw. Milovan Clichitch, AL. 53.

1957
Foenneg an Dourig Kozh, kontadenn, AL. 65.

1958
Gwerz dastumet gant Youenn Drezen, AL. 71.
Skol-louarn Veig Trebern, lodenn, romant, AL. 71 (ha lodennoù all en niverennoù 
73 da 86, 95 ha 99).

1960
Langaj-chon ar Vilajenn Gran, roll-gerioù, AL. 82.
C'hwez ar Pec'hed, kontadenn, tr. dw. Gregor Botzovitch, AL. 93.

1966
Setu Melionennoù, barzhoneg, AL. 114.
Lilienn Wenn da Galon Aour, barzhoneg, AL. 115.
Karnag, Kredennoù ha Boazioù Kozh, studiadenn, AL. 117. 
A Vaouez, Trugarez dit ! barzhoneg, AL. 118.
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LANGLEIZ

E koun Youenn Drezen

Skrivagner ampart ha mignon feal

N' em eus ket ankounac'haet an deiz ma kejis gant Youenn Drezen evit ar 
wech kentañ. E Kemper e voe. E-pad ar C'hendalc'h Meur Etrekeltiek a voe lidet 
eno e 1923 pe 1924, a gredan ; n' on ket mui asur eus ar bloavezh resis.

Deuet e oan d' ar C'hendalc'h-se war ali va eontr Elie de Langlais, ur 
breur d' am zad (Doue d' e bardono !), hag a oa ezel eus an " Union Régionaliste
Bretonne ", renet gant Markiz an Estourbeillon, e genderv kozh. Ne c'hellen ket,
eta, bezañ e-ser tud dereatoc'h e pep keñver. Tud re zereat zoken, marteze, 
tonket ma oant a-ziagent, en abeg d' o lealded end-eeun, da vezañ trec'het gant 
o enebourien.

O c'hwitadenn a zlee degas dezho ur gerseadenn all : ar Vretoned kar-o-bro
a zeufe war o lerc'h ne vefent mui rannvroelourien evelto, met broadelerien 
rik ; hag e-lec'h o doujañ, en o disprizfent evel ma c'hoarvez pep gwech gant 
diskennidi tud trec'het.

Evit ar pezh a sell ouzhin, n'em eus ankounac'haet nag o youl vat nag o 
aked, o vezañ ne oa nemeto, pe tud evelto, a rae un dra bennak evit Breizh, er 
maread-se. Dre o hanterouriezh eo, ouzhpenn, em eus anavezet an " Emzav " (un 
tammig en desped d' o c'hoant !...). Leun a anaoudegezh-vat e choman, eta, en o 
c'heñver.

Seitek pe driwec'h vloaz, a zleen endevout d' ar muiañ. Yaouank flamm e 
oan ha yaouankoc'h c'hoazh a spered hag a galon. Danvez ur barzh hag un arzour a
oa dija ennon - war a greden ac'hoel! - da lavarout eo danvez un den hag a 
chomfe bepred ur bugel bras e-sell kudennoù a zo.
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Holl barrezioù pe, d' an nebeutañ, holl gantonioù Breizh-Izel, o doa kaset

kannaded da Gemper. Iwerzhoniz, Kembreiz, Kerneviz, Skosiz, Manaviz a oa deuet 
ouzhpenn. Dougen a raen banniel Sarzhav, va bro c'hinidik. Amprestet em boa 
digant un amezeg e Surzhur ur chupenn " pezant ", ur jiletenn ruz-mouk brodet 
holl a vleunioù lies-liv, hag un tok ma istribilhe dioutañ div seizenn voulouz 
eus ar seurt ledanañ , ha div all strizh kenañ, e seiz ; arouez lorc'hus paotred
Gourenez Rhuys. Ha stad ennon, e c'hellit krediñ, diouzh gwelout ha klevout lien
ponner va banniel, savet ganin er vann, o flamminañ hag o stlakal en avel endra 
ma vralle, a-dro-jouiz-kaer, kleier an Iliz-Veur, ha ma vignawoue ha ma 
vombarde, ken na vignawouent ha ken na vombardent, koubladoù sonerien, aet dija 
war an oad... En amzer-se ne veze ket kael c'hoazh a vagadoù-seniñ paotred 
yaouank.

Biniawoù-bras hor breudeur Tramor a gleved ivez o voudal er pelloù, rak, 
evel m' em eus lavaret tuchantik, ne oa ket breizhek hepken ar C'hendalc'h-se, 
met etrekeltiek. Ma oa bras a-walc'h niver an dud a gemere perzh en heuliadeg, 
brasoc'h e oa c'hoazh, evel just, niver an arvesterien, kement ha ken bihan ma 
oa leun-chouk straedoù kêrbenn Bro-Gerne. Evel just ivez, n' ho pefe klevet, 
war-bouez nebeut, nemet brezhoneg gant an arvesterien... ha galleg gant tud an 
heuliadeg.

Digoumoul e oa an oabl ha tomm an heol. Ouzhpenn ar stad a oa ennon, evel 
ma ouzoc'h, e santen o c'henel, hag o trivliañ em askre, ur garantez divent e-
keñver " ene va bro " en em ziskoueze dirazon, evit ar wech kentañ, gant livioù 
ken kaer ha ken plijus.



Klevet em boa lavarout, an derc'hent, edo dres Taldir Jafrennou, an drouiz
brudet, o paouez treiñ e brezhoneg, diwar ar c'hembraeg, ur c'han anvet " Bro 
gozh va zadoù hag a oa dija kan broadel hor breudeur Tramor hag a zeufe da vezañ
emichañs, dindan berr, hor c'han broadel-ni. Rannet bete-vremañ e div boblad, 
Breizhiz ha Kembreiz ne rafent mui hiviziken nemet ur bobl hepken... a soñjen, 
trellet holl.

O zonkadur e oa, a holl viskoazh. Hag evit seveniñ an tonkadur-se n' o doa
ken tra d' ober nemet en em lezel da da vont gant froud an dour. Berr-ha-berr, e
veven eurioù mezevellus, evel n' eus ket kalz e buhez un den. Disouezhet e tleen
bezañ hepdale !

Bloavezhioù ha bloavezhioù o deus tremenet abaoe - tost da hanter-kant 
vloaz - hogen n' em eus ket ankounac'haet an tarzh kurun a bulluc'has ar 
c'hastelloù el loar edon dres o sevel, en dic'houzout d' an holl, paotr hegredik
ma oan.
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A-daol-trumm, e klevis mouezhioù rust, o trailhañ brezhoneg, ha, war o 

lerc'h, c'hoarzhadegoù goapaus. Ne oa nemet re sklaer... ne blije ket ar gouel 
d' an holl. Evit bezañ komprenet aesoc'h gant tud an heuliadeg, setu ma troe 
bremañ an drubuilherien lod eus o fentigelloù e galleg :

« Meurlarjez ! Carnaval ! Brizh-Vretoned ! Sots-Bretons ! Dic'hizet oc'h 
e-giz ar vro ha n' oc'h ket gouest, zoken, da rannañ ur ger e brezhoneg. »

O treiñ va fenn, an disterañ, e spurmantis pennabeg an dael : un dornadig 
tud yaouank hag, en o zouez, daou zen disheñvel a-grenn an eil diouzh egile : 
unan anezho, bras, digabell, blev du rodellek, gouzoug hir ha daoulagad lemm, 
gant doareoù prim ha dillo ; an hini all, a vent etre, rustoc'h e ziavaez, e 
voned martolod sanket betek linenn e zivabrant.

Anavezet hoc'h eus Youenn Drezen hag e vignon Jakez Riou.

Evit ar mare, e fistilhe hag e fentigelle Youenn hag e c'hoarzhe Jakez, 
gant ur c'hoarzh goapaer, feukusoc'h eget bourdoù feukusañ e gomper.

Abafet ha fuloret war un dro, ar bobl a c'hrozmole : « Gant ar vezh !

- En toull-bac'h an drubuilherien, a huchas en diwezh un arvester, en 
galleg, evel ma teree ouzh un den a galite eveltañ. Mar hon eus gounezet ar 
brezel n' eo ket evit lezel kanfarded eus ho seurt d' hon dismegañsiñ en un 
doare ken divergont.

- Ar brezel hoc'h eus gounezet... a respontas Jakez gant e vouezh 
raouliet. N' eo ket un abeg direspont. Tapet da soudarded e vefemp bet ivez, ha 
kaset rag-eeun d' al lazhadeg, war-bouez un nebeut mizvezhioù.

- Laosk an neb a nac'h sikour e vro en argoll !

- Treitour d' ho kwir mamm-vro !

- Judaz !

- Judaz ! C'hwi hoc'h-unan.

- It da sutal brulu gant ho prezel ! a ragachas Youenn. Mar plij dimp 
farsal e brezhoneg diwar-benn hoc'h heuliadeg termaji, n' eo ket krak-aotrounez 
eveldoc'h a viro ouzhimp d' hen ober. »

En aner e strive an dud en em gave tro-dro dezhañ, d' e lakaat da devel. 
Ken helavar e veze Youenn, gouzout a rit, ma n' ho pefe ket gellet kaout 
moualc'h na pig distagelletoc'h egetañ er vro vigoudenn a-bezh.
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Mont war-raok a rae an heuliadeg, koulskoude, hag, a-benn un nebeut 

kammedoù, em boa lezet an daou ganfard hag o mignoned a-dreñv din.

Setu pegours, hag e peseurt degouezh, em eus graet anaoudegezh - a-bell, 
hag en ur dremen hepken - gant daou eus hor skrivagnerien yaouank a zlee bezañ 
prizet damc'houde, e-touez ar re brizetañ eus o rummad : Youenn Drezen, Jakez 
Riou.

Edo ar wirionez ganto : dic'hizet e oa an darn vuiañ eus ar re o doa 
kemeret perzh en heuliadeg-se. Dic'hizet e pep keñver, zoken, ken pell edont 
diouzh doare-soñjal hag ezhommoù gwirion o foblad.

Ne oan ket didamall, diouzh va zu... Hogen, evidon-me, e oa echu ar gouel.
Un enkrez nevez a oa en em silet ennon, na c'hellfen mui ankounac'haat : bete-
vremañ, em boa bevet e Breizh e-giz un estrañjour n' en dije ket teurvezet 
deskiñ yezh ar vro ma veve enni. Ha, koulskoude va gwir vro e oa Breizh, ha va 
gwir yezh e oa ar brezhoneg.

Ne oa ket dre zispriz em boa pec'het, gwir eo. Met pec'het memestra ; dre 
zigasted, pe dre leziregezh, ac'hoel ! Gwir eo ne ouien a-vihanik nemet nebeut 
tre a vrezhoneg : bommoù-lavar, klevet digant mitizhien va zud (va zad-kozh ha 
va mamm-gozh a vourre o varvailhat e brezhoneg, ur wech an amzer), ha tammoù 
kantikoù desket em iliz parrez digant beleien na gomzent nemet galleg kenetrezo,
kerkent ha diskennet eus ar gador-brezeg ; hogen ken gwir all eo n' em boa ket 
kemeret kalz a boan, bete-vremañ, evit kreskiñ an tammig herez-se graet hepken 
gant bruzhunoù dastumet, hep soñjal, e-pad bloavezhioù va bugaleaj.

Ha kerkent, ha war an tomm, e lakais em fenn deskiñ da vat yezh va bro a-
raok en em vountañ adarre en ur seurt enkadenn.

Kudennoù all estreget kudennoù ar yezh o dije dleet va nec'hiñ, met 
diouiziek evel ma oan war dachenn istor Breizh ne c'hellen ket bout trechalet 
ganto.

A-raok na vefe peurechu an devezh-se, e vefe bet digoret din va daoulagad.
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Diouzh an noz, tavet trouz am gouel hag aet ar c'hoarierien da " Gerhun " 

(evel ma lavarer du-mañ) unan eus gwellañ mignoned va zad, emganner-kozh eus ar 
brezel pevarzek, eñ ivez, hag a zouge, en enor d' an tolpadeg-se, gwiskamant kêr
Gwened an triwec'hvet kantved : chupenn lostek glas-raval, jiletenn ruz ha... 
bragoù-bras, a lavaras din e chuchumuchu e pleg va skouarn :

« Diwallit, jeune homme, an dud hoc'h eus gwelet hiziv o klask hon 
dismegañsiñ en un doare ken vil, a zo dañjerus tre, gwerzhet ma 'z int d' ur vro
estren, daoust d' o ger-stur hag a zo ivez an anv dibabet ganto evit o 
strolladig : " Breizh Atao ! ".

Er mare-hont, dija, kement den na oa ket a-du, penn-da-benn, gant ar Stad 
mac'homer a veze brudet da zispartier pe, d' an nebeutañ, da emrener, ha pa n' 
en defe bet meno politikel ebet.

Mizioù, bloavezhioù a yeas e-biou. Feal e oan bet d' am meno. Tammig ha 
tammig em boa gellet deskiñ, pe addeskiñ, hor yezh madik a-walc'h. Meur a wech, 
e-pad ar prantad-amzer-se, em boa bet tro da welout pe Youenn pe Jakez, pe an 
daou a-gevret, e meur a vodadeg a dolpe, e-pad an hañv, en ul lec'h pe en ul 
lec'h all bennak, Breizhiz yaouank, a bep liv politikel hogen chalet gant un 
hevelep karantez evit Breizh.

Krouidigezh Gwalarn gant Roparz Hemon, e miz Meurzh 1925 - un deiz-ha-



bloaz a-bouez en istor hol lennegezh ! - a zlee startaat c'hoazh al liammoù a 
vignoniezh a stage dija kenetrezo skrivagnerien hag arzourien hor rummad.

C'hwec'h vloaz koshoc'h egedon e oa an Drezen, gwir eo, ha ken " oadet " 
all e oa Jakez Riou ; met, er mare-se, e oan boazet da vezañ an hini yaouankañ, 
pe unan eus ar re yaouankañ, e kement strollad lennegel pe arzel m' en em gaven 
enni.

E strollad kentañ Gwalarn ; e strollad kentañ Ar Seizh Breur, savet gant 
Kreston, e burev ar Bleun-Brug, savet gant an Aotrou Yann-Vari Perrot ; e 
strollad An Droellenn, savet gant James Bouillé ; e strollad Dihunamb, savet 
gant Loeiz Herrieu.

Edon o paouez skrivañ KANOU EN NOZ a zlee bezañ embannet, e 1932, gant 
Gwalarn, pa reas Youenn Drezen e annez da vat e kêr Gwened.
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Chom a rafe eno tost da zek vloaz, etre 1930 ha 1940, evel kenskrivagner 

an " Ouest-Journal ".

An aliesañ, en e gaven azezet e-tal unan eus taolioù Kafeti ar C'henwerzh 
hag ar C'hleze (un anv fentus, neketa ! Gwir eo e c'helled gwelout un Ostaleri 
ar C'hleze e kement kêr pe gêriadenn a roe bod d' un toulladig soudarded !). War
an tu dehou e oa e lec'h kustum ; mar em eus soñj mat. Paperioù a-stlabez a veze
strewet dirazañ.

« Gortoz ma vo echu ar pennad a zlean kas d' an treñ evit ar " sac'h-post 
" ! Amzer am bo goude da varvailhat ganit... Hopala ! Jañ-Mari, un tasad kafe 
all ! »

Anavezet mat e veze an Drezen, evel just, gant " paotr- ar.sal ", a oa ur 
brezhoneger a ouenn vat. Pa laboure c'hoazh war e vicher, en " Ouest-Journal ", 
e oa kafe, dreist-holl, a lonke Youenn.

Ha ni da doullañ kaoz raktal ha da zivizout diwar-benn an doare-skrivañ 
nevez, peurunvan (« skrivagner on, a lavare an Drezen, ha neket yezhoniour. 
Plegañ a rin, eta, d'ar reolennoù dibabet gant ar re all ; met e don va c'halon,
ne ran foultre-kaer eus o abegoù ! »), diwar-benn niverenn ziwezhañ " Gwalarn ",
gortozet er mare-se evel un " darvoud " gant pep hini ac'hanomp, diwar-benn va 
oberennoù-me, a raklenne hag a reizhe didruez pa soñje e tlee hen ober, ha stad 
ennon memestra da vezañ kelennet gant ur skrivagner ken ampart ha donezonet ken 
mat.

En eskemm,e tiskoueze din e oberennoù-eñ, pe oberennoù e vignon, Jakez 
Riou. Pennadoù hir eus " Itron Varia Garmez " (e romant brudetañ), eus " 
Prometeus Ereet ". eus " An dour endro d'an Inizi ", am eus lennet evel-se war 
daolioù marmor " Kafedi ar C'henwerzh ", a-raok na vefent bet moulet. Hep 
ankounac'haat " An Dogan ", savet war an tomm gant Jakez, kerkent ha tarzhet e 
mil damm " Delwenn ar Vezh ".

A-wechoù, ne c'helle ket Youenn chom hep fougeai, mui pe vui, dirak e 
gavadennoù.

« An Aotrou Doue E-Unan ne zisplij ket Dezhañ e vefe brallet kleier en E 
enor, a lavare evit en em zifenn. Perak ne veulfen ket darn eus an traoùigoù a 
ran ? »

Ret anzav e oa ur mailh war e vicher. Kentelioù talvoudus kenañ a roas din
evel-se, o varvailhat ganin, ha bepred gant doareoù ken prim ha ken skañv ma n' 
en dije deskard ebet gellet bezañ na doaniet na feuket ganto.
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Nepred ne glaskas pouezañ warnon d' am lakaat da gemmañ soñj diwar-benn ur

gudenn lennegel bennak. « Da oberenn eo ha neket va hini ! » Pismigañ a rae 



hepken va skridoù war dachenn ar yezh. Met, war an dachenn-se, en o fismige 
didroidell, gant va asant.

N' edo ket, sklaer eo, evit gouzañv frazennoù distreset eeun-hag-eeun 
diouzh ar galleg pe diouzh ur yezh all bennak, ha n' o deus mui talvoudegezh 
ebet (na ster ebet zoken) e-maez ar yezh-mañ-yezh... Hogen ne blije ket muioc'h 
dezhañ ar brezhoneg " chimik ". Hervezañ e oa un druez gwelout skrivagnerien, 
donezonet mat a-du-all, oc'h ijinañ stank ha stank, hag hep abeg ebet, gerioù 
ken diaes ma ne oa nemeto, a-benn-ar-fin, a gomprene ar pezh a skrivent...

« Gerioù a-walc'h a zo e brezhoneg, gerioù e-leizh zoken, evit displegañ 
holl drivliadoù hor c'halon hag holl venozioù hor spered. Studi yezh ar bobl, va
faotr, hag e kavi enni ur bern gerioù ha troioù-lavar nebeut anavezet ha mat 
kenañ koulskoude, a c'helli implijout, ur wech an amzer, evit pinvidikaat da 
skridoù. »

Ar gwenedeg a seblante dezhañ, gant gwir abeg, ur " vengleuz " pinvidik-
mor a-zivout ar poent-se.

Deskiñ a reas din, dreist-holl, barn va labour evel pa vefe bet savet gant
unan all. Evidon-me, hag a oa yaouankoc'h egetañ, e voe, eta, ur mestr dibar ha 
dispar war un dro.

Pa welis anezhañ evit ar wech ziwezhañ, edo e Klañvdi Roazhon.

E spurmantiñ a ris a-bell, e liorzh ar c'hlañvdi. Ne dalv ket ar boan 
diskleriañ e voe plijet ouzh va gwelout. Azezet e oa e-tal ur wezenn-sapr, oc'h 
aveliñ e benn, e sklerijenn an heol... rak ne vourre ket o chom muioc'h eget ne 
oa ret en e gambr klañvour, e-ser tud toc'hor pe, d' an nebeutañ, reuzeudikoc'h 
c'hoazh o stad eget e hini.

Ur palastr a reutae e c'houzoug hir ha moan. Damseizet e seblante bezañ. 
Gwan-divi e oa da vihanañ : ret e voe dezhañ harpañ e zorn dehou gant e zorn 
kleiz evit kregiñ el levr a oan deuet da ginnig dezhañ (" Kest ar Graal Santel 
", mar em eus soñj mat, pedervet levrenn va " Romant ar Roue Arzhur "). Prim ha 
sart e oa chomet koulskoude, daoust d' e gleñved ha d' e boanioù.

Souezhet e voen gant e nerzh kalon : marvailhat ha fistilhañ a reas ganin,
ur wech ouzhpenn ; farsal, c'hoarzhin.

Pa lavaris " kenavo " dezhañ ne greden ket e kimiademp da vat an eil 
diouzh egile.
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Mervel a reas en Oriant, evel ma ouzoc'h... En harlu, kement ha lavarout, 

pell diouzh e vro vigoudenn he doa dalc'het kement a lec'h en e vuhez hag en e 
oberenn. E Pont-'n-Abad e voe douaret memestra. Un toullad kaer eus hor 
c'henvroïz a oa deuet d' an Oriant, d' e saludiñ evit ar wech ziwezhañ hag, en o
zouez, ur bern Gwenedourien a felle dezho diskouez ervat pegen feal e choment 
dezhañ, en tu all d' ar marv, goude endevout e harpet, eus o seizh gwellañ e-pad
bloavezhioù diwezhañ e vuhez.

Da echuiñ ar pennadig-mañ, ne c'hellfen ket kavout, a gredan, ur glozadenn
gwelloc'h eget hini ar brezegenn-a-gañv am eus distaget dirak e arched, da zeiz 
e zouaridigezh.

« Ur gentel all am eus tennet eus da skouer, Youenn : da lealded, da 
lealded e-keñver da vignoned.

« Da vinc'hoarzh drant, da zoareoù disoursi ha skañvig a c'helle touellañ 
an neb a skoulme darempredoù ganit evit ar wech kentañ ; met ar re a anaveze mat
ac'hanout a ouie ne oa nemet ur maskl da guzhat teneridigezh da galon.



« Pa varvas da vignoned wellañ - gwir vignoned da yaouankiz - Jorj Robin, 
Janed Malivel ha, dreist-holl, JAKEZ RIOU, da geneil, piv a savas pennadoù da 
zisplegañ ster o buhez flastret, re brim, gant morzhol an Ankou, talvoudegezh 
dibriz o enklaskoù, o esaeoù, boulc'het hepken, piv a embannas an oberennoù o 
doa lezet war o lerc'h ? Piv nemedout, Youenn, ar mignon feal ?

« Ar boan ac'h eus kemeret evit brudañ labourioù da vignoned ne zle ket 
hol lakaat da ankounac'haat da oberennoù-te.

« Bez ez eus plantennoù a ro bleunioù hag a zoug frouezh abred tre. 
Plantennoù all a c'hortoz an diskar-amzer... Memestra evit an dud.

« Te a zo bet, Youenn, e-touez ar re a vleugn hag a zoug frouezh abred-
tre, e nevez-amzer o buhez. Donezonet dispar e oas. Danvez ur barzh awenet, ur 
barzh meur, a oa ennout. Pa soñjan e " Kan da Gornog ", en " Itron Varia Garmez 
" - div oberenn disheñvel krenn ! - ne welan ket kalz a oberennoù, e-mesk ar re 
vrudetañ eus hol lennegezh a c'hellfe bezañ lakaet war an hevelep renk.

« Berr a-walc'h eo bet da amzeriad labour, evel skrivagner, met heklevioù 
souezhus ac'h eus dihunet e-kreiz hor c'halonoù. Don hag hir e vo da levezon : 
padout a ray tra ma vo skrivet n brezhoneg.
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« Kanañ a ra c'hoazh em eñvor gwerzennoù, leun a feiz hag a spi, KAN DA 

GORNOG :

" Netra na den na vir ouzhimp kerzhout war-du ar pal "

« Lakaet ec'h eus ar gerioù-stur-se da dalvezout evidout da-unan pa zeuas 
ar c'hleñved, pa zeuas ar gozhni... Ar gozhni ! Marvet out ez yaouank, Youenn 
ker, yaouank flamm zoken, peogwir ez out chomet feal, betek da huanadenn 
ziwezhañ, da c'hoant-uhel da yaouankiz. »
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A. GWILCHER

ENVORENNOUIGOÙ WAR YOUENN DREZEN

En Naoned e veve Youenn da vare ar brezel hag un nebeut bloavezhioù goude.
Eno em eus anavezet anezhañ. Derc'hel a rae un ostaleri nepell diouzh kreiz-kêr,
e straed an Arc'h Sec'h, en un ti kozh ha lous gant mogerioù dirapar. An 
ostaleri hec'h-unan, avat, ne oa ket lous : kempennet e oa bet gant livadurioù 
evit hor c'heneil. Un toulladig Breizh-Izeliz ha Naonediz vat evel Loeiz 
Bothorel, Gab ar Moal ha Koarer Kalondan en em gave e ti Youenn. Hemañ e oa un 
ostiz hegarat ; ne oa ket, avat, brokus betek re, hogen an dra-se ne ra netra. 
Ar muskadig a ziskenne laouen ; evit gwir, " an arc'h " ne oa ket re sec'h.

Youenn a oa un den kurius : fentus, farsus, prest da gontañ istorioù 
diduellus, gros alies, eus ar seurt a blij da galz eus hor c'henvroiz (din-me da
skouer). Gwechoù all, koulskoude, e teue da vezañ fuloret-ruz a-daol-trumm, hag 
e varradoù kounnar a souezhe ar gompagnunezh. Klevet em eus ar gwashañ 
kunujennoù o tont digantañ un deiz ma oa bet pedet da ganañ n' ouzon ket mui 
petra gant unan bennak, ha ma ne blije ket dezhañ hen ober. E imor a cheñche 
krenn a zeiz da zeiz hag a vare da vare. Peurliesañ, avat, Youenn a oa plijus-
tre. Un dudi e oa e glevout barn an dud, e geneiled hag ar re all. Gouzout a rae
lakaat an dud da c'hoarzhin gant e zoare da gontañ traoù, e daol-mouezh eus 
Pont-'n-Abad, e lagad lemm hag e fri tougn.
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E 1947 em eus kuitaet Breizh evit pell-amzer, ha ne welen ket mui Youenn, 

nemet ral e vefe. Hor c'hejadenn diwezhañ a voe evel-hen, war-dro 1965. Aozet am
boa da vare Pask ur valeadenn studi e Breizh evit va studierien e douaroniezh e 
Paris evel ma vezen kustum da ober pep bloaz. En Oriant e oamp e fin un 
abardaez, e-barzh ur c'harr-tan boutin, daou ugent bennak ac'hanomp holl. Ret eo
gouzout ez eus er skolioù meur, ha dreist-holl e Paris, kalz muioc'h a verc'hed 
eget a baotred o pleustriñ war an douaroniezh. Setu perak e seblante ar c'harr, 
da serr-deiz, bezañ leun a verc'hed hepken pe dost. Ne ouien ket mat pelec'h e 
oa ostaleri Viktor Hugo e-lec'h ma tleemp debriñ koan. Gwelout a ran un den war 
ribl ar straed, diskenn a ran eus ar c'harr evit goulenn an hent, mont a ran 
dezhañ : Youenn e oa. Gouzout a rit moarvat e oa kelaouenner en Oriant d' ar 
mare-se eus e vuhez. Na blijusat kejadenn !

- Gast, eme Youenn, petra an diaoul a rez amañ ?

Hag, hep lezel din an amzer da respont, e sell ouzh ar c'harr hag e wel ar
vandenn merc'hed e-barzh, un tammig evel er c'hirri boutin-se a gaver en Arabia 
Seoudat pe e broioù all eus an Oriant gwirion, o kas d' ar bourmenadenn 
fumelenned ar pennoù bras.

- Feiz, emezañ, da bolezed eo a gasez ganit evel-se ? (« Dis donc, c'est 
tes poules que t'envoies comme ça avec toi ? »).

An dra-mañ a ziskouez an den dres evel ma oa : ar fars, ar ger evit lakaat
da c'hoarzhin kavet diouzhtu ha taolet kerkent gantañ.
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KENAN KONGAR

Lennadennoù

Gwelet a ran an Ankou o vale 
En e liñsel hir ;

War unanennoù e sko gwech a ve
Gant e falc'henn dir.

Gwelet a ran bezioù don er vered 
Toullet a-neve.

Piv ac'hanoc'h ar o'hentañ vo galvet 
Da vont enne ?

EFFLAM KOET-SKAU (1880-1938)

- I -

D' un den hag en devez e labour pemdeziek da gas da benn e chom nebeut a-
walc'h a amzer evit lenn kement ha ma karfe ober, evit e blijadur. Gant an hini 
a skriv kement-mañ evel gant meur a hini all e c'hoarvez an dra-se abaoe pell 
'zo. Er goañv-mañ avat ez on bet skoet gant ar stropad ha ret din chom em 
gwele ; " kribet " -mat on bet en taol-mañ hag en em gaven dinerzhet-krenn. 
Tremenet ar barr gwashañ evelato, bezañ ban ne vir ket ouzh an den da lenn. Ha 
lennet em eus muioc'h eget ne oa bet tro din d' hen ober abaoe pell.

Boulc'hañ a ris va rollad gant pennad Arzel Even - Doue r' e bardono - el 
Liamm 149, diwar-benn oberennoù diwezhañ embannet Roparz Hemon hag a oa div 
anezho ha n' am boa ket bet an tu c'hoazh da lenn abaoe ma oant deut er-maez. Ha
setu me o kregiñ dre d-Tangi Kerviler. Ret din anzav e oan chomet un tamm 
nec'het en ur lenn an dastumad a oa bet embannet ur pennad a-raok dindan an anv 
Ho kervel a rin en noz, ha bodet ennañ un toullad pennadoù berr hag a santed re 
enno, ur wech strollet en ul levr, ar sioù hag a chome diwel a-walc'h p' o 
c'haved hini dre hini er BED KELTIEK. Er wech-mañ avat e oan tre a-du gant Arzel
Even evit lavarout e oa e danvez " Tangi Kerviler " ur gavadenn eus ar c'hentañ 
hag ez eo bet savet ar romantig gant ar skrivagner dornet-mat hor boa graet 
anaoudegezh gantañ a bell 'zo ; eveltañ ivez ne c'hellan ket lavarout ez eo bet 
disoc'het peurvat al labour-se hag a ya war zisteraat war-dro an dibenn, ar pezh
n' eo ket ur pezh mat evit un danevell hir.
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Arzel Even a ra an tamall-se ivez da Fin ar Bed en dastumad "War ribl an 

hent ". Met amañ n' emaon mui a-du gantañ ; eveltañ ez on bet tapet, gouzout a 
ran, gant an diskoulm, met adlennet em eus diouzhtu war an tomm ha gwelet ne oa 
netra da damall d' an aozer hag en deus gouezet mat diskouez ne oa ket c'hoazh 
marv pep tra er vro, peogwir e oa c'hoazh ur c'hazh hag ur vuoc'h bev, pa ne ve 
ken... E seurt lennegezh ez eo anat e ranker degemer meur a dra ha ne dint ket 
bepred gwirheñvel. Hag en torkad danevelloù-se e kaver traoù eus ar c'hentañ hag
ali on gant Arzel Even evit reiñ ar priz enor d' An dud dieub. Souezhus eo avat 
e vije ken disheñvel hon doare-gwelout evit ar pezh a sell An horolaj ruz ! Amañ
e rank bezañ moarvat kudennoù o tennañ da amzer hor bugaleaj. Anezhañ ur paotr 
eus kêr ez eo bet levezonet don sur a-walc'h Roparz Hemon gant bed ar 
c'hoarielloù, ar stalioù foar hag al levrioù bugale (n' eus nemet soñjal en 
Alanig an Tri Roue hag en Tri Boulomig kalon aour !). Me avat a dremenas va 
bloavezhioù kentañ e gouezeri ar maezioù hag ar marzhioù evidon ne c'hellent ket
bezañ stalikerezh ar foarioù (p' o anavezis e vezen heuget ganto), hogen al 
loened, ar gwez, ar mor o vont hag o tont, gant al lec'hidennoù o tizolo pe o 
c'holo, an oabl laouen pa c'hoarzhe an heol gant koumoul gwenn an nevez-amzer, 
pe an oabl garv gant armeadoù ar c'houmoul du ha ruz gant amzerioù rugagn an 
avel walarn ; hag ivez an trenioù o vont e-biou gant ar marc'h-du o tislonkañ 



bouilhadoù moged gwenn !

Hag evel ma rae ivez Arzel Even meneg eus Ar Vugale Fall, setu me o klask 
niverennoù kozh Gwalarn hag oc'h adlenn ar pennadoù bet embannet. Ya, un druez 
eo e vije bet chomet sachet an oberour e-kreiz an hent. Gwall ziwezhat evit 
trueziñ, avat, rak seurt oberoù a rank bezañ savet war an tomm, hag aner eo 
deomp moarvat fiziout war ar pennadoù ha n' int ket bet embannet... - Koulz ha 
pa edon ganti en em lakais ivez da adlenn An Aotrou Bimbochet e Breizh, ul levr 
e levezonas va yaouankiz. Un tammig aon am boa da gavout ne vije bet marteze 
koshaet ha « louedet » an oberenn-se. Ma ! tamm ebet ne deo, ha ken gren ha 
biskoazh em eus kavet al levr. Setu aze unan hag a zo bet tapet mat.
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Arzel Even a laka war ar renk kentañ Mari Vorgan e-touez skridoù hir 

Roparz Hemon. N' em eus ket bet amzer da adlenn ar skrid-se, met unan all am eus
adlennet, berroc'h anat eo, met a chom evidon mestr-oberenn Roparz Hemon evit ar
pezh a sell ar c'homz-plaen. Santez Dahud an hini eo. N' ouzon ket piv en devoa 
bet ar soñj da zibab ober un embannadenn distag eus an oberenn-se evit talvezout
da heulierien Skol OBER ; Per Bourdelles marteze ? N' eus forzh piv eo, un dibab
mat e oa. Edo ar skrivagner en e varr neuze, o vezañ deut a-benn zoken da 
vestroniañ ar pezh a chom a-wechoù sec'h ha reut en e zoare da skrivañ. Ha 
bremañ pa 'm eus bet bet an tu da lenn " Tangi Kerviler " e kav din ez eo bet 
savet an div oberenn diwar an hevelep tro-vicher, eilpennañ an istor evel ma oa 
degemeret betek neuze, pegen disheñvel bennak e c'hell an daou skrid bezañ e giz
all.

- II -

Kentañ niverenn GWALARN am boe tu da lenn a oa enni dres deroù " Ar Vugale
Fall ". Bez' e oa an niverenn 13, nevez-amzer 1928, ha digeriñ a rae gant 
Geotenn ar Werc'hez Jakez Riou. He lenn a ris gant ur mintinvezh kaer a nevez- 
amzer, gant vakañsoù Pask moarvat, ha skoet bras e oa bet neuze va spered gant 
an danevell velkonius-se ha gant ar re all a zeuas da heul. Tonket e veze an 
darn vrasañ eus tud danevelloù Jakez Riou da vezañ taget gant kleñved al « 
langiz », da lavarout eo an droug-skevent a oa d' ar mare-se oc'h ober e reuz 
dre ar vro. Ha pa voe gouezet e 1937 e oa bet ivez ar skrivagner sammet e-unan 
diwar goust ar c'hleñved-se, e voe aes d' an holl barn perak en devoa hemañ roet
kement a bouez d' ar c'hleñved en e oberoù lennegel. Setu ar c'hoant o tont din 
ivez da adlenn Lizher an hini maro, kentañ oberenn Jakez Riou da vezañ bet 
embannet dindan stumm ul levr (1924), goude bezañ bet da gentañ dindan stumm ur 
« feuilleton » er c'h-Courrier ma ne fazian ket. Barnadennoù garv a-walc'h am 
eus bet tu da lenn diwar-benn an oberenn-se. Gwir eo marteze ne deo ket houmañ 
bet meret ha kalfichet koulz hag oberoù all a ziwezhatoc'h, ha ret eo anzav ez 
eus un tammig digempouez enni. Hag adlennet ar skrid ganin bremañ, ne c'hellan 
nemet lavarout, uheloc'h eget biskoazh, hon eus aze, er rann gentañ pa na ve 
ken, unan eus skridoù meur hol lennegezh, hag unan eus pennoberoù al lennegezh «
euzh ha reuz ». Un nerzh eston a zo e-barzh, a-liv gant ar goañv war Venez Are.
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E marevezhioù kentañ Gwalarn ez eur aet aes a-walc'h da glask skouerioù en

diavaez, pa na ve nemet er broioù keltiek all hag o devoa pleustret muioc'h 
egedomp hent al lennegezh ; hag evel-se an eil levr bet embannet e " Levraoueg 
Gwalarn " a voe ur pezh-c'hoari reuzus gant John Millington Synge, War Varc'h d'
ar Mor, lakaet e brezhoneg gant Youenn Drezen. Ur c'haer a bezh-labour e oa ha 
dellezek da vezañ roet da skouer. Met ne lavarin ket kemend-all eus ur pezh-
c'hoari all a Iwerzhon a zeuas goude e levraoueg Gwalarn, Nevez-Amzer T. C. 
Murray. Hemañ avat, hag eñ savet hervez ar reolennoù, am eus kavet goullo ha 
randonus a-walc'h bremañ pa 'm eus e adlennet, ha n' eo ket dre ma 'z eus ennañ 
un « istor a skouer vat » eo ez eo chomet sac'het an oberour el lagenn...

Koulz ha pa oan ganti ez eas ganin ivez levrenn gentañ levraoueg Gwalarn, 
Ar Roc'h Toull Jakez Kerrien. Un oberenn eo hag a zo skrivet eus ar c'hentañ, 
met frammet laosk, o talvezout dreist-holl e-keñver ar yezh (pennadoù studi a-
zoare evit ar re a zo o pleustriñ da varrekaat o brezhoneg) hag an taolennoù 



displeget er penn kentañ. Ma tigoras ar rummad levrioù bet embannet gant 
Gwalarn, ne voe mui gwelet anv Jakez Kerrien a-c'houdevezh er gelaouenn. Dre ma 
oa hemañ moarvat kendalc'het da bleustriñ an hent dibabet gantañ tra ma oa deut 
en-dro da Vreizh an daou Gernevad a oa gantañ war ar studi e Miranda de Ebro, en
hanternoz a vro-Spagn.

Ha me o klask e Gwalarn ar pennad e skrivas Youenn Drezen goude marv e 
vignon bras Jakez Riou, edon pell eus soñjal e vije douget er miz-se ivez korf 
Youenn d' an douar, an trede er goañv-mañ a-zindan tri miz. Goude Arzel Even, 
yezhour ha skiantour, goude Armañs ar C'halvez, skolaer ha blenier yaouankizoù, 
setu ma teue tro Youenn Drezen, barzh ha skrivagner.
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Jakez Riou, Youenn Drezen, daou eus rummad kentañ Gwalarn, daou eus ar re 

a yeas da boaniañ war an dachenn bet digoret gant Roparz Hemon e 1925, pa savas 
hemañ ar gelaouenn a zlee padout betek 1944. An daou skedusañ moarvat eus ar 
rummad. Kontet em eus e lec'h all penaos e teuis da ober anaoudegezh ganto e 
1930. Ur pennadig a-raok em boa bet digarez da ober anaoudegezh gant unan all 
eus ar rummad, un tammig oajetoc'h, Fañch Elies-Abeozen, en deus hor c'huitaet 
ivez nav bloaz a vo dizale, eñ hag a chomo evidomp, muioc'h eget ur skrivagner 
bras marteze, oberour Istor al Lennegezh Vrezhonek, al levr dispar embannet gant
AL LIAMM, met a voe e penn kentañ Gwalarn dreist pep tra troour Pevar skourr ar 
Mabinogi... Ul Leoniad, ur Julod anezhañ tra ma oa Jakez Riou ha Youenn Drezen 
daou Gernevad a ouenn vat.

Kerneviz dizouj a-walc'h evelato, ken dizouj a-wechoù ken na gredas ket 
Roparz Hemon embann dindan anv Gwalarn Gorsedd Digor Jakez Riou, un doare 
c'hoariadenn lu anezhi, an eneb krenn a c'heller lavarout eus " Lizher an hini 
maro ", un tu eus tro-spered an oberour hag a vo kavet diwezhatoc'h e " Dogan ",
hag ivez, met gant kalz muioc'h a gempouez, e Nominoe-oe ; ha ne c'heller ket 
nac'h ez eo bet " Gorsedd Digor " yac'haus evit tud an amzer-se.

E niverenn 42 Gwalarn, miz Mae 1932, eo e voe embannet pennoberenn e komz-
plaen Youenn Drezen, daou-ugent pajennad hag o deus pouez en istor hol 
lennegezh. Betek neuze e oa bet an oberour anezho anavezet dreist-holl evit an 
troidigezhioù en devoa kaset da benn, unan anezho eus ar c'haerañ, Prometheus 
Ereet Aesc'hulos, daoust ma ne zleer ket ober fae kennebeut war oberennoù 
izeloc'h evel Nijadenn an Aotrou Skañvig, a adsavas an danvez anezhi da vont 
diouzh doare bugale hor bro. En " Dour en-dro d' an Inizi " e tegas deomp e 
anaoudegezh a Vreizh, ur Vreizh hag a oa evitañ hini an arvor. Jakez Riou, eñ, a
oa den eus an argoad, ganet ma oa bet e parrez Lotei hag a zo bevennet gant 
ribloù kammigellus Stêr-Aon. 
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En tu all d' ar stêr en em led douar Pleiben, ur barrez ma teuas enni er 

bed unan all hag a ouezas skrivañ brezhoneg marteze gwell eget ne deo bet gouest
den all ebet d' hen ober, un den ha ne oa ket bet taolet evezh outañ marteze dre
ma oa bet strewet e skridoù amañ hag ahont (dreist-holl e Kroaz ar Vretoned, Ar 
Vro ha Courrier du Finistère) ha dindan meur a anv. Fellout a ra din komz eus 
Yann ar Floc'h hag a zo bet diwezhatoc'h strollet e skridoù gant ur Pleibenad 
all, aet da chom da C'houezeg, Yeun ar Go, dindan an anv Kontadennoù eus Bro ar 
Stêr-Aon. Traoù a c'hiz kozh eo a skrive Yann ar Floc'h, pe " Pintik " mar deo 
gwelloc'h ganeoc'h, kontadennoù pe rimadelloù tremenet a rumm da rumm. Na rit 
ket re a fae, me ho ped, war ur seurt lennegezh hag alies ez eo e seurt 
kontadennoù eo e kaver ar yezhoù en o glanañ. Ha kavout a ra deoc'h e vije tu 
bremañ da ober anv eus al lennegezh alamanek hep ober meneg eus ar c'hontadennoù
bet strollet gant ar vreudeur Grimm ? - Hag ur c'honter dispar ez eo Yann ar 
Floc'h, ha ne deo ket bet e-unan war an dachenn. Ur C'hernevad all, a grogas da 
skrivañ e penn kentañ ar c'hantved hag a varvas yaouank a-walc'h ivez, eo I. 
Krog, anavezetoc'h dindan an anv « Eostig Kerineg », hag a zo e Sac'had 
Marvailhoù un dudi da lenn, daoust m' en deus adsavet muioc'h e zanvez eget na 
reas Yann ar Floc'h pe na reas ur skrivagner all, Kristof Jezegou, hag a zeuas 
din ivez adlenn, e-pad va fennad ehan, e g-Korn an Oaled, anezhañ ul levr hag a 
anavezen abaoe 1925. An oberour a oa d' an ampoent person e Pornaleg, er vro 



vigoudenn, ha d' ar c'houlz-se e veze c'hoazh misionoù a c'hiz kozh er 
parrezioù, hag er bloavezh-se eo e voe unan em farrez ; teir sizhun e pade, ar 
sizhunvezh kentañ o vezañ evit ar vugale, a oan c'hoazh en o zouez, pa 'z eo 
gwir edon o paouez ober va eil fask. Goude e oa div sizunvezh evit an dud vras, 
e doare ma c'hellfe an holl mont, etre daou rummad, da selaou ar visionerien. 
Ma, e-pad unan eus ar sizhunvezhioù-se e oa an aotrou Jezegou misioner-bras, hag
er sizhunvezh warlerc'h e oa gant e gure, an aotrou Mel, eo e oa ar garg-se. 
Gwerzhañ a raent al levr hag a oa neuze bet nevez embannet, hag en doare-se eo e
teuas en ti du-mañ, ha ma ne ris ket anaoudegezh gant ar skrivagner e-unan, her 
gris gant e skridoù. Al levr a veze gwerzhet evit dastum arc'hant da sevel un 
iliz e porzh Leskon, e doare da « enebiñ ouzh ar brotestanted » hag a oa oc'h 
ober abostolerezh er greizenn besketaerien-se, bet un tamm dilezet gant beleien 
ar vourc'h hag a oa muioc'h o freder moarvat gant tieien ar maezioù. An aotrou 
Mel, hag en devoa ar vrud da vezañ ur gwir sant, eo a oa en em lakaet da 
adc'hounit tud Leskon, hag eñ a oa da vezañ ar person kentañ eno.
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Mar ne deo ket marteze tre koulz yezh Kristof Jezegou hag hini Yann ar 

Floc'h, ez eo koulskoude ivez gren ha start. Diouzh lavar Abeozen, en e Istor al
Lennegezh, e skrive an aotrou Jezegou, kent brezel 1914, e kelaouennoù an amzer-
se (Ar Vro, Feiz ha Breiz) dindan meur a anv, evel « Yeunig ar C'hastell-nevez »
pe « Doph an Ti-all », diwezhatoc'h e savas dreist-holl levrioù a relijion evel 
" Buhez Santez Tereza ar Mabig-Jezuz " pe " Levr ar Priejoù ". Gwellañ ma 'm eus
da ober eo marteze reiñ deoc'h un tañva eus e skridoù : ne vo ket tennet eus E 
korn an Oaled, met eus Ar Vro, Mae 1906. Setu penaos e krog " An Tri Breur " :

« Un den en devoa tri mab. Un tammig ti a oa e holl beadra. A briz 
ebet ne felle dezhañ e vije gwerzhet an ti-se goude e varv.

« Setu ma lavaras un devezh d' e vugale : « An ti-mañ 'deu din 
digant va zad. Ne fell din tamm e ve rannet etrezoc'h. Deskit 'ta pep hini ur 
vicher ; it d' hen deskiñ e-lec'h ma karfoc'h. An hini ac'hanoc'h a labouro ar 
gwellañ en e stad, hennezh a vo diwezhatoc'h perc'henn d' an ti ».

« An tri breur a gavas mat lavar o zad. Ar c'hentañ a lavaras e vije
houarner-kezeg, an eil troc'her-barv, hag an trede, mestr-eskrimer. »

Ma ! Setu aze ur bern traoù displeget e nebeut a c'herioù. Ha gwelit 
bremañ penaos ec'h adkrog evit an eil pennad :

« Tremenet ar bloaz, an tri mab a zegouezhas er gêr. E oant o klask 
an tu da ziskouez d' o zad pegen arroutet e oant war o micher. »

E-touez ar gonterien donezonet-kaer e lakaan ivez ur beleg all, an aotrou 
Yann-Vari Henou, hag a zo bet embannet e oberoù gant ar gelaouenn Dihunamb 
adalek 1932. Evit ma vo gellet keñveriañ doare-ober ar Gwenedad ouzh hini K. 
Jezegou, setu amañ ivez derou " Un den-bleiz " :
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« Un den-bleiz a gav un tieg o vale en e leur. Laret a ra dezhañ : «

Roit din e priedelezh ho merc'h koshañ, pe m' ho tebro ! » - Ar verc'h koshañ ne
c'houlenn ket, a du erbet, bout maouez d' un den-bleiz. - En trenoz e tistro an 
den-bleiz hag e c'houlenn gant an tieg e eil merc'h ; ha honnen ne c'houlenn ket
muioc'h eget he c'hoar goshañ. - D' an drivet deiz emañ goulennet o c'hoar 
yaouankañ. Ha honnen, gant truez diouzh he zad, a lar ya gant glac'har he 
nec'hañs.

« A-benn-kaer emaint euredet. Ag an nozvezh kentañ gantañ emañ 
dic'hlac'haret ha dinec'hañset ar vaouez yaouank, ha bouriñ a ra meurbet bout 
dimezet. »

- III -



Distroomp bremañ diwar lennegezh ar marvailhoù-pobl. C'hoant am eus bet da
ziskouez, dre ur skouer bennak, pegen kaer e c'helle bezañ skridoù bet savet a-
raok ma oa ac'hanomp. Met war-dro ar bloaz 1925 e oa moarvat un dra vat da 
skrivagnerien yaouank rummad Gwalarn digeriñ ar prenester evit lakaat aer yac'h 
an diavaez da zont da skubañ poultrenn hon ti kozh. Hag en ur zigeriñ dorioù ar 
bed, ha n' eo ket hepken dor an amezeg, e teuas Roparz Hemon da adkavout Breizh.
Jakez Riou ha Youenn Drezen a oa bet ivez o tizalaniñ aer an diavaez, zoken ma 
oant klozet en ur skol da ober menec'h pe veleien.

Ha pa adkavont o bro ez eo houmañ intret enno betek mel o eskern. Gwelomp 
Youenn Drezen, penaos e taolenn e vro d' un estren e digor " An Dour en-dro d' 
an Inizi " :

« Meur a lev draezh a gavi, sioul e gwasked an erinoù. Al lano a 
sank er vro dre an aberioù gwezennek, o tarlipat enezennoù diniverus. Brini du 
ha gouelini gwenn, evned ar mor hag evned an douar, o troidellat en oabl.

« Hag an dra all, Iribe. Ar glav ; ha marzh ar c'houmoul goude ar glav. »

Ne deo mui amañ taolennadur an darvoudoù krenn ha krak evel er marvailhoù-
pobl. Met ur prezeg heson ha gwevn o taolenniñ dirazomp spered an den a-dreuz 
spered ar vro.

Ha Jakez Riou ivez a zo ret dezhañ taolenniñ an natur a-barzh taolenniñ 
spered an dud. Gwelit bremañ penaos e stag gant Mona, an danevell lec'hiet en un
tammig ostaleri a-ziwar ar maez, hag a denn da hini " Lizher an hini maro " hag 
hi disheñvel koulskoude. Setu ivez an adkavadenn gant ar vro :
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« Un heol gwenn a bare etre targosioù diskourret ar c'hleuz. Ur 

voualc'h a biklamme dirazomp penn-da-benn gwrimenn ar waremm. An amzer a oa 
skornet ha difiñv war an uhel.

« Selaou ! » eme Alan. - Edo ur c'harr o pignat du-hont gant an 
hent. Draskadennoù ar rodoù o storlokat er skoaselloù a zassone en aer yen evel 
ma vije bet an hent tost-tre, en tu all d' ar c'hleuz. Ar paotr-karr a gane.

« Ar portezour ! » eme Alan. « Bloaz 'zo n' em boa ket klevet e 
ganaouenn. »

« Alan a dride e galon o kavout hep kemm e vro c'henidik. »

 - IV -

Adlenn Barzaz Gwalarn 1934 (niverenn 66 ar gelaouenn-se) a ro deomp da 
anaout war be hent e oa aet skrivagnerien ar rummad nevez evit dizoleiñ ar 
varzhoniezh. Ha da grediñ eo e kaver en niverenn-se darn eus ar barzhonegoù 
plijusañ ha kenteliusañ bet skrivet e brezhoneg, zoken ma n' eus enni hini ebet 
eus oberoù meur hor barzhed.

Eizh vloaz ha tregont abaoe. Ha tavet evit mat mouezh meur a hini eus ar 
varzhed a skrivas en niverenn-se rak, evel ma lavare unan anezho, Gw.B. 
Kerverziou, da " da Wenn B.":

« Setu m' en deus 'n Ankou troc'het steud an deizioù a veve 
estlammus, heugusat taol-termen... »

Ha Jakez Riou o prederiañ dirak ar Feunteun Zu :

« An dour a gouezh,
goustad,



berad ha berad
a-hed ar raden gouez. »

hag oc'h en em c'houlenn :

« Perak avat e c'hoarvezas,
p' edon va-unan,
e chomis betek ma nozas,
o sellout, en estrenvan,
ouzh an dour o veradañ ? »
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Ha klevit ivez, ken disheñvel, Youenn Drezen valc'h o kanañ d' an Amzer 

Fall :

« Kornal a ra, dre ar mulgul, ar wagenn hir,
O widilat hag o torimellat a-hed an tomaod sann, 
Hag o tarzhañ gant berv ha spum ha fru, ken trumm ! »

Met, mar deo fall an amzer, setu lavar ar barzh :

« Na kaer eo din henozh, a va ene ! »

ha vad a ra zoken d' e galon ar barroù diroll :

« Selaou ar glav, a va ene, hag an avel !
Bagol avel mervent ! Hennezh na harzer ket outañ ! »

A-benn neuze moarvat e oa Youenn Drezen krog da c'hoiñ en e empenn, en 
enor da vro e gavell, ar romant bet klozet e Gwened e miz Kerzu 1936, romant ha 
na zlee dont er-maez ar wask nemet e 1941, Itron Varia Garmez. Un oberenn vras, 
gant heol, ha mor, hag avel c'hren, met ivez gant bec'h hag anken, reuz ha kañv,
savet gantañ da ziskouez tud e vro evel m' o gwele-eñ, drant ha lorc'hus an tamm
anezho. En-dro d'un arzour, evel en " Dour en-dro d' an Inizi ", eo e tremen an 
traoù amañ ivez, un arzour hag a dapo e fall diwar gaerderioù ha rusterioù ar 
mor a sav d' ar gourlan, en ur darlipat an aod, betek e kreiz ar gêrig. Un 
arzour ha na zeu ket a-benn, en abeg d' ar c'hleñved, da skeudenniñ er maen, 
dezhi da vezañ skeudenn Itron Varia Garmez, patronez ar barrez, korf ha dremm 
Jani Dreo, « gwerc'hezig Rozig ar Mager », ar vigoudenn yaouank a oa e spered 
ganti. Hag evit bezañ he douget a-dreuz al lec'hidenn, mar deo deut ar paour-
kaezh Paol Tirili a-benn eus ar c'horf, e chomo berr war ar penn, ar penn-se a 
ro d' an den e dalvoudegezh.

Hag eñ war e wele o toc'hal gant ur paz rust, setu ma teu dezhañ dihuniñ e
voereb hag a zo oc'h ober war e dro neuze, hag hi o c'houlenn : « Paol, falloc'h
emaout ? » - Hag eñ ha respont dezhi : « Me 'klev trouz ar mor, » hag oc'h ober 
dezhi digeriñ ar prenestr ha lazhañ ar goulou er gambr. Ha neuze, en noz sioul :

« a-zioc'h toennoù kêr, hag a-zioc'h ar vro vigoudenn en he fezh, 
kompez ha kuñv, e-giz ur wiadenn seiz treuzwelus, he doa en em stignet betek 
bolz an neñv hag he steredegoù, kanaouenn voud an Atlantel. »
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Un toullad mizioù goude ma lakaas Youenn Drezen an arzour Paol Tirili da 

vervel e Pont-'n-Abad, setu ma teuas ivez d' e vignon Jakez Riou mervel un 
devezh hañv, pell eus ar mor. Ha gwall skoet Youenn gant an degouezh. Du-hont, e
beg an enezenn, un tu bennak en dremmweliad ma tapas Paol Tirili e fall, ez eas 
da brederiañ ha da gañvaouiñ d' ar mignon sammet gant an Ankou, ha diwar ar 
prederiadennoù-se e tiwanas ar varzhoneg kaerañ en deus savet, Nozvezh arkuz e 
beg an Enezenn. Dirak ar mor, ar mor bepred.

« Dihun, ma safliko da wagennig war ar bili,
Ma krozo da lano, difoupet trumm dre vulgul Log-Tudi. 



.. .. .. .. .. .. .. ..
Pa zegasez, hep faziañ morse, diouzh ar maezioù morel, 
Pa zegasez, diouzh strad diharz da gibell varzh,
Betek kalon va c'hêr, betek kalon va zud,
Hinon ha diogell, ker flamm hiziv m' int bet atav, 
Herrded ha yaouankiz o nevesaat atav,
Hag ankounac'h ar bloazioù o tremen, hag o c'hañvoù. »

-V-

Hag o c'hañvoù ?

Setu m' emaomp-ni bremañ o tougen kañvoù d' an hini a ouie merat gant 
kement a dan yezh ar Gelted ; hag a-douez ar Gelted yezh poblañs sart gourenez 
Penn-Marc'h. Evel ma ouezas hen ober er pezh-c'hoari Karr-kañv an Aotrou Maer. 
Kañv adarre, met kañv laouen, hennezh avat ! Ma tenn ennañ an dud d' ar Youenn 
Drezen hon eus bet an eurvad da anavezout.

Muioc'h eget Jakez Riou, hag a yeas kuit d' ar mare ma edo o tizhout 
leunder e c'halloud, diouzh ar pezh a c'hellomp barn pa lennomp en niverenn 
Gwalarn gouestlet d' e vuhez, ar skrid kaer ma 'z eo Lan, embanner al ludu, 
muioc'h eget Arzel Even pe Armañs ar C'halvez hag a guitaas ar bed-mañ er goañv 
diwezhañ un tammig araozañ, en deus bet Youenn Drezen an tu da ober e dreuz er 
bed-mañ. Sevenet kement hag en devoa da seveniñ n' en deus ket graet hep mar, 
rak nep den n' hen gra penn-da-benn. Ha bremañ pa 'z eo eñ aet da c'hourvez du-
hont en douar ma c'hourvez ennañ ivez Paol Tirili, bugel e spered, ha rummadoù 
an dud kozh a roas dezhañ ar vuhez, e c'hellomp kaout goanag e kellido an had en
deus hadet hag e teuio e spered da entanañ rummadoù yaouankoc'h ha d' o lakaat 
da dremen dre ar voulc'henn en deus diskouezet. E ene, sur-mat, a zo nijet du-
hont war-zug ar C'hornog Aour en devoa kanet ha karet, ha graet gantañ an treizh
dreist ar mor-bras,
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« Stummer hael va inizi,
Merer ene va gouenn,
Kened va bro,
Atlantel ! »

Aet out d'an diskuizh e bro ar yaouankiz peurbad, te hag a lavaras :

« Kanañ, bleuniañ, bravaat dindan lagad an heol, 
Setu, a vab, war da zouar kalet ha kuñv,
Ar gefridi anat ha tonkadur pep tra. »

Ar gefridi anat. En em c'houlenn a raemp petra e oas deut da vezañ er 
bloavezhioù diwezhañ-mañ. Ha setu ma kavomp en niverenn AL LIAMM a gemenner enni
ez out bet falc'het gant an Ankou, ur c'heloù frealzusoc'h : emañ dindan ar wask
an hini gentañ eus div levrenn Skol-louarn Veig Trebern. Hag a-raok hor 
c'huitaat ec'h eus gellet, hervez, gwelout ar skrid anezhi war baper-moul. Hep 
mar e vo boued c'hwek hor bo adarre diganit, boued gouest da reiñ nerzh d'ar re 
a chom war da lerc'h, d' ar re o devo ivez ur gefridi da gas da benn, ur gefridi
anat, evit ma ne vo ket bet aner da gefridi-te. Hag ar rummadoù a chom war da 
lerc'h, maget gant ar boued ac'h eus prientet evito e-doug da vuhez, a ouezo 
seveniñ o c'hefridi evit dougen testeni dirak ar re a zo tremenet :

Evit bevañ buhezekoc'h 
Emañ tud da ouenn o sevel.

(Meurzh-Ebrel 1972)
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Youenn OLIER

A-hed an deizioû

Sul Fask, 2 a viz Ebrel 1972.

Setu distroet an nevez-amzer, Sul Fask adarre, teñval ha rividik er bloaz-
mañ.

Warlene, d' an hevelep mare eus ar bloaz, e oan o prientiñ mont da " 
Zevezhioù-studi " Skol an Emsav e Lanuon, e kelenndi Janed Ark. Degouezhet e oan
du-se d' abardaez Lun Fask ha kavet em boa bod e ti Armañs ar C'halvez, e 
Krec'h-Avel. War-draoñ e c'hellen teurel va selloù war gêr Lanuon, etrezek ar 
porzh-houarn. Pantennoù an torgennoù o devoa miret o neuz c'hoañv ; noazh oa ar 
girzhier ; gwer ha gell pradoù ha parkoù ; amañ hag a-hont e verzen tiez ha 
savadurioù nevez o parañ : dremm gêr a gemme tamm-ha-tamm ; ar vuhez a ya war-
raok atav o tistrujañ hag o sevel bepred a-nevez.

Penaos avat em bije gellet soñjal d' ar c'houlz-se e oa Armañs ar C'halvez
o vont d' hor c'huitaat emberr, ken abred all ? En devezhioù-se e hañvale bezañ 
yac'h a-walc'h daoust ma klemme diwar-benn diaezamantoù zo. Hogen labourat a rae
ken start ha biskoazh ; edo d' ar mare-se o paouez embann " Herve ha Nora ", 
levrenn gentañ e zornlevr brezhoneg (deuet e oa a-hend-all da gomz diwar-benn e 
embannadurioù en Devezhioù-studi) ha krog e oa a-benn neuze da skeiñ eil lodenn 
e oberenn war e skriverez IBM. Meur a wech e oan chomet da varvailhat gantañ 
diwar-benn e embannadurioù en e vurev (lastret gant levrioù ha paperennoù a bep 
seurt a ziskoueze a-walc'h oberiantiz ar skrivagner). Ampart e oa Armañs ar 
C'halvez war e vicher embanner ; anavezout a rae mat reoliadurioù ar posterezh 
ha roet en doa din un toullad titouroù talvoudus d' ar rener kelaouenn a zo 
ac'hanon. Ret eo lavarout avat en doa hor mignon kemeret war e choug d' ar mare-
se ur samm gwall bounner. Ne blede ket hepken gant e gelaouenn Skol hogen gant 
meur a zastumadenn arall : Wanig ha Wenig, Mouezh Sant-Erwan, hag ivez gant 
mererezh Barr-Heol - hep kontañ evel just ar preder a roe dezhañ " Breuriezh 
Sant-Erwan ".
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N' ouzon ket ha kejet em eus gant Armañs ar C'halvez e-kerz ar bloaz war-

lerc'h. N' em eus ket soñj em bije e welet e K.E.A.V. Kerhan nag e Devezhioù-
studi Skol an Emsav e Rozporden e miz Eost. Toc'hor e oa dija pa voe dalc'het " 
Devezhioù-studi " S. A. E. evit ar goañv e Plistin. Atav e oa bet evel-se hag 
evel ma c'hoarvez peurliesañ n' em eus ket bet gant Armañs ar C'halvez 
darempredoù a-ziforc'h diouzh ar re am eus bet gant an darn vuiañ eus an 
emsaverion abaoe tregont vloaz bennak ; moarvat e oa deuet ur wech bennak du-mañ
e Roazhon ha kenskrivet em eus gantañ ingal nemet, na petra, hep kenlabourat 
gantañ en un doare strizh, petra bennak m' em bije karet a-walc'h d' ur mare m' 
edon dilabour, kollet va flas ganin e 1954, e harpañ da sevel ar Skol vrezhonek 
edo e soñj krouiñ d' ar mare-se dija. A-hend-all en em welemp da geñver 
bodadegoù liesseurt an " Emsav " a vode bepred an hevelep tud leun a c'hoanag 
hag a basianted e-pad ugent vloaz bennak : Skourr Breizh ar c'hendalc'h keltiek,
Kuzul ar brezhoneg, K.E.A.V., an Unvaniezh speredel, S.A.D.E.D. diwezhatoc'h 
(hemañ da vihanañ en doa adkroget gant hengoun kozh ar " banvezioù brezhon " a 
oa bourrusoc'h evelato). Diwar an holl gejadennoù-se em eus dastumet un nebeut 
dielloù dre luc'hskeudenn ha dre film a vo talvoudus, spi am eus, d' ar rummadoù
da zont.

Evel ma lavaren, abaoe m' em boa graet anaoudegezh gant Armañs ar C'halvez
e 1945 - d' ar mare-se e oa kloareg e kloerdi bras Sant-Brieg - n' em boa bet 
biskoazh darempredoù tost gantañ. Koulskoude ez eo ret lakaat a-gostez prantad 



Skol Sant-Erwan rak e 1959-1960 - dres a-raok din kouezhañ klañv - em boa lakaet
va daou vab henañ e pañsion e Plouezeg-ar-Mor ha tro am boa bet neuze meur a 
wech e-pad ar bloaz da ober un dro betek Skol Sant-Erwan ha da zivizout gant hor
mignon. Soñj am eus c'hoazh hiziv eus ar pourmenadennoù hor boa graet neuze 
betek tornaodoù uhel ha graeoù teñval karget a vili hanternoz pleg-mor Sant-
Brieg, ken disheñvel diouzh tevennoù ha tornaodoù va c'horn-bro-me e Gwaien.
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E gwirionez ez eo chomet va darempredoù gant Armañs ar C'halvez plaen hag 

ordinal peogwir hor boa dibabet un dachenn oberiañ en Emsav distag mat an eil 
diouzh eben. Ne oa tu ebet deomp da zaelañ na da genlabourat kennebeut. Dre se 
ivez e oa chomet an darempredoù a c'hellemp kaout - a oa da gentañ, darempredoù 
" politikel " diwar-c'horre : ar stourm politikel ne lez ket amzer d' an dud da 
soñjal kement-se enno o-unan. Na glemmomp ket re eta, seul vui ma chom diwar-
c'horre ivez an darempredoù a c'hellomp kaout gant hor re nesañ zoken.

Lavarout a rin koulskoude ez eo bet a-walc'h an nebeut emweladennoù am eus
bet gant Armañs ar C'halvez evit ma c'hellfen prizout da vat e vadelezh hag e 
hegarated, ivez, e gempouez hag e voder, e reizhvarn koulz hag e skiant-vat. En 
eneb da re all e tiwalle bepred da gondaoniñ neb war ar prim, ken war dachenn 
Vreizh, ken war dachenn ar gristeniezh, pezh na vire ket outañ a chom stag ouzh 
ar c'hredennoù reizh evit pezh a selle ouzh an Emsav pe an Iliz rak koulz beleg 
hag emsaver e oa Armañs ar C'halvez, ha kement-se zo ur veuleudi da reiñ dezhañ 
hiziv. Marteze ivez en devoa desket an damantiz-se e Kembre, ur vro a bleustras 
kalz a-hed e vuhez, e-lec'h en devoa kalz a vignoned, a zeskas kalz dezhañ ivez 
evit pezh a selle ouzh an doare stourm a felle dezhañ ren.

Un nebeut gerioù a garfen lavarout bremañ diwar-benn obererezh Armañs ar 
C'halvez en Emsav, a chom skouerius e meur a gaver. N' eus mar ebet en devoa ar 
brogarour-mañ an dezo da c'hoari ur roll a-bouez er stourm brezhon. E-giz pep 
emsaver - hag an dra-se a zo reizh - e selle outañ e-unan un tamm evel ouzh un 
diouganer. C'hoant en deus bet da vezañ un diaraoger war dachenn ar 
c'helennerezh e Breizh. Gant an dezo-se ez eo aet da glask kentel e Kembre hag e
broioù arall eus hanternoz Europa. Er c'heñver-se avat ne gav ket din en deus 
graet mat rak re zisheñvel e oa degouezh Kembre hag ar broioù hanternozat-se 
evit ma c'hellfed o c'heñveriañ da vat ouzh Breizh ; evit pezh a sell ouzh 
Kembre, pell 'zo ez eo bet diskouezet ne spire ket an divyezhegezh ouzh ur vroad
a felle dezhi mirout he yezh e gwirionez ; frouezh an dalc'hidigezh saoz ez eo 
divyezhegezh Kembre n' eus forzh penaos. Emichañs e ouie Armañs ar C'halvez an 
dra-se ; ur broadelour rik a oa anezhañ a-hend-all. Hogen kavout a ra din e 
felle dezhañ ober ul labour pleustrek hag o vezañ ma ne grede ket nemeur - piv 
en dije kredet e derou an trede Emsav ? - e vije bet tu da grouiñ hep dale ur 
Stad vroadel e Breizh e klaske kinnig ur reizhiad kelenn a c'hellje bezañ bet 
degemeret er reizhiad kelenn gall hec'h-unan ; evel meur a vroadelour all e 
felle dezhañ seveniñ ar pezh a gave dezhañ e oa tu da seveniñ dindan ar reizhiad
c'hall a zeskadurezh.
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Evel just, ur seurt goanag a oa touell hepken. Biken ne vo diazezet ur 

reizhiad kelenn divyezhek - pa ne ve ken - dindan ar renad gall e Breizh. N' hon
eus ket da souezhiñ eta maz eo chomet berr Armañs ar C'halvez gant e vennad. Rak
e Plouezeg zoken n' en deus ket gellet derc'hel gwall bell : pevar bloaz bennak.
Koun am eus en doa lavaret din ur wech a-c'houdevezh en devoa ranket leuskel e 
skol vrezhonek en abeg d' al lezennoù nevez diwar-benn ar skolioù prevez " hag a
redie ar re-mañ da sinañ gant ar Stad ur gevrat o lakae dindan reolerezh houmañ,
war-dro ar bloavezhioù tri-ugent. Ne gredan ket avat edo aze abegoù gwirion 
dilez hor c'heneil. An abeg gwirion nemetañ a oa ne c'helle ar seurt skol bezañ 
harpet nemet gant an Emsav ; ha, dres, soñj am eus ivez e klemme Armañs ar 
C'halvez dre m' o doa nac'het emsaverion zo kas o bugale dezhañ war zigarez pe 
zigarez. Hogen lakaomp o dije an emsaverion-se kaset o bugale evel ma hete, 
daoust ha gallet he dije ar skol-se padout pelloc'h ? Ne gav ket din. Ar 
wirionez eo e oa re wan an Emsav evit magañ ur skol a zeree hepken ouzh 
Emsaverion, zoken er stumm divyezhek a oa dezhi. Ma vije bet diorreet a-walc'h 
an Emsav d' ar c'houlz-se n' eo ket ur Skol Sant-Erwan hogen dek ha kant eo e 



vije bet tu da sevel e Breizh. A-raok bodañ skolidi eta e ranked, da gentañ , 
stummañ kelennerion o dije klasket o-unan o skolidi goude. Da lavarout eo, pezh 
a oa d' ober e oa sevel un aozadur kelenn o kregiñ dre an derou, da lavarout eo 
gant ar gelennerion o-unan.

An dic'halloud-se da grouiñ un aozadur - hag anzav a ran ez eo kement-se 
un embregadenn eus an diaesañ - eo a ziskleir c'hwitadennoù Armañs ar C'halvez 
war dachennoù all evel hini " Breuriezh Sant-Erwan ", a bleustre an hent emsavel
ha relijiel war un dro. Hogen e-lec'h sevel adarre un aozadur gwirion ez eo bet 
a-walc'h da Armañs ar C'halvez bodañ un nebeut paotred yaouank evit ul labour 
diavaez hepken ; awenet e oa an oberenn-mañ e gwirionez gant un drivliadelezh 
werinelour ha relijielour kentoc'h eget gant ur preder politikel ha kravezel 
gwirion. Penaos komz eus preder politikel e ser relijion, a lavarot ? Hogen 
penaos derc'hel ur relijion hag un 11iz en he sav hep ober politikerezh ?
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Moarvat ez eo un dra vat dont e darempred gant ar " bobl ", gant ar " re 

gozh " hag en em unaniñ ganto evit adsevel ur chapel gozh a gouezh en he foull. 
Hogen penaos chom hep gouzout e kouezh ur chapel en he foull dre ma n' eus mui 
pobl gristen ebet evit he derc'hel en he sav ? Ha lavarit din : da be vad e 
servij kempenn ur chapel gozh pa gouezh an Iliz a-bezh en he foull e Breizh ? Ha
maz eus ezhomm eus ur spered relijiel gwirion evit adsevel an Iliz ez eus ezhomm
kerkoulz all eus ur preder politikel bennak. Hag en ur c'heñver all : da betra e
servij komz brezhoneg ouzh ar re gozh pe ar re yaouank hep lakaat ar re-mañ da 
gompren peseurt roll he devo ar yezh e Breizh warc'hoazh ?

Se a lavaran hep mennout an disterañ tamall Armañs ar C'halvez. Ne dizh 
Emsav ebet ober berzh hep c'hwitadennoù diniver, lavaromp kentoc'h, war-lerc'h 
arnodoù liesseurt : hag evel-se ivez ez eo bet krouet ar bed e-unan ha mab-den 
ivez : lezenn an amzer eo houmañ. Hogen dres : ar fazioù a zo bet graet gant hon
diaraogerion a rank hor c'helenn ivez diwar-benn an hent hon eus da gemer hon-
unan. Lavarout a rin zoken e rank ar fazioù bezañ graet evit ma vije dizoloet a-
benn ar fin an hent gwirion. Dre se end-eeun hon eus da drugarekaat Armañs ar 
C'halvez da vezañ graet en hol lec'h ur pennad eus an hent a gas an Emsav d' e 
bal.

* * *

A-boan ma oan distroet diouzh douaridigezh Armañs ar C'halvez e teue din 
keloù marv trumm Youenn Drezen. Hemañ, dres, am boa gwelet da geñver obidoù 
Armañs ar C'halvez e Kemper-Gwezenneg, ha dirak va daoulagad emañ al 
luc'hskeudenn diwezhañ anezhañ a voe tennet en devezh-se, er vered, e-tal an 
Iliz. Daoust ma oa chomet nammet un tamm diwar ar c'hleñved en doa taget anezhañ
er bloavezhioù diwezhañ-mañ ne gav ket din e oa disheñvel tre diouzh ar Youenn 
Drezen am boa graet anaoudegezh gantañ tregont vloaz zo e-pad ar brezel e 
Roazhon. E vouezh, evel just, a oa manet digemm (bepred on bet souezhet gant 
mouezhioù an dud o treistpadout d' an holl gemmadennoù a c'hoarevz en o neuz-
korf hec'h-unan, e-giz pa vije diamzerel koulz lavaret).
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Evel-se eta, setu aet kuit unan ouzhpenn eus skrivagnerion an Emsav, an 

hini diwezhañ a chome eus marevezh kentañ Gwalarn, deuet d' al lennegezh kent 
1930, pemp bloaz ha tregont war-lerc'h e geneil Jakez Riou hag un nebeut 
bloavezhioù goude Abeozen.

N' em eus ket anavezet mat Youenn Drezen e-pad ar brezel, evel m' em eus 
anavezet Abeozen, Kerverziou pe Arzel Even. Youenn Drezen a oa kelaouenner ha ne
felle dezhañ bezañ nemet ur skrivagner rik. Daoust ma voe gopret gant an " Heure
Bretonne " ne c'heller ket lavarout e reas biskoazh politikerezh e nep doare. Ne
gemeras ket perzh zoken el labour sevenadurel renet gant Roparz Hemon en " 
Ensavadur Breizh " pe er " Framm Keltiek " a-c'houdevezh, hag a voe kreizennet 
ivez endro da " Skol Uhel Emil Ernod ". Ne voe ket Youenn Drezen kennebeut ur 
gouizieg evel Abeozen a oa bet desket mat gantañ kembraeg arnevez ha kembraeg 
krenn ; ne oa ket anezhañ ur yezhoniour petra bennak m' en doa studiet a-walc'h 



ar gresianeg e-pad e studioù klasel evit bezañ gouest da dreiñ pezhioù-c'hoari 
Aesc'hulos e brezhoneg. Hogen n' eo bet chalet Youenn Drezen biskoazh gant ar 
studi: e dro-spered a oa hini kentañ kenlabourerion Walarn, hini Roparz Hemon, 
etre 1925 ha 1930, romantel a-walc'h : an arzour a zle en em ouestlañ d' e 
oberenn hepken. Hag an tem-se eo dres a adkaver en ur stumm bennak en e holl 
skridoù, adal An dour endro d' an Inizi betek Itron Varia Garmez.

Edon o lavarout bremaik n' em eus morse darempredet kalz Youenn Drezen. E-
pad ar brezel eo dre zegouezh dalc'hmat e kejen gantañ , dreist-holl e levrdi 
Breizh. Komz a rae ganin eus " darvoudoù lennegel " ar mare-se, eus ar gelaouenn
Arvor ma plede ganti d' ar c'houlz-se. Ivez, e ti ar Mee goude ar brezel, pa oa 
bet divac'het war-lerc'h mizvezhioù karc'har (dre zichañs, war-lerch ur 
flatradenn bennak, e oa bet harzet). A-c'houdevezh em boa kejet gantañ en Naoned
e-lec'h en devoa digoret un davarn a oa brudet en Emsav d'an c'houlz-se ; 
diwezhatoc'h em boa e welet e Roazhon, goude ma oa kouezhet klañv. Ret eo din 
lavarout n' em eus dalc'het soñj ebet eus hon divizoù. Eo, c'hoarvezout a rae 
gantañ diskleriañ e oa anezhañ un dizouead, un den direlijion : en eneb da Jakez
Riou ha da Abeozen, en devoa miret ur meni droukrañs - n' oa ket gwall daer, da 
lavarout ar wirionez, hogen bez e oa anezhi evelkent - ouzh e vistri gozh o 
devoa savet anezhañ er feiz kristen (an droukrañs-se n' en em ziskouez ket en un
doare anat en e oberenn koulskoude). Me 'gred e rebeche Youenn Drezen ouzh e 
vistri bezañ heñchet anezhañ war-du ur c'halvidigezh ha na glote tamm ebet ouzh 
e dro-spered, war a soñje (hogen daoust hag ar gwaz en oad gour a c'hell dougen 
ur varnadenn reizh war ar bugel ez eo bet ?).
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Keroc'h eget da neb ez eo koustet e emsavelezh da Youenn Drezen. En abeg 

d' e labour er wask vrezhon e-pad ar brezel n' en deus ket gellet tapout al leve
a zleje bezañ bet talet dezhañ evel kelaouenner hag an dienez a voe e lod en e 
gozhni. Moarvat e kave ar skrivagner gwall uhel ar priz en devoa ranket paeañ 
d'e enouestladur politikel (rak, evelato, un enouestladur politikel ez eo bet 
evitañ ar vicher a skrivagner brezhonek) ; hag evel ma ne c'hortoze gopr ebet e 
bed all ebet da gement en doa aberzhet d' ar vro e vourre o wiriañ dirazon ur 
wech bennak en devoa gounezet un tamm mat a arc'hant gant ar skridoù brezhonek 
en devoa savet ! Marteze e rae anv eus troidigezh c'hallek ltron Varia Garmez a 
voe moulet e Pariz e-pad ar brezel, e ti Denoël, hag he deus degaset dezhañ 
marteze ur yalc'had bennak. Hogen, siwazh, klaoustreañ a c'heller evelkent ne 
vije ket bet lardet druz e vara ma n' en dije bet nemet e levrioù brezhonek evit
bevañ anezhañ.

Aozet em eus a-hend-all ur studiadenn diwar-benn Youenn Drezen ha ne dalv 
ket ar boan adskrivañ amañ ar pezh a vo kavet er studiadenn-se. Ar pezh a garfen
merkañ amañ hepken - pezh am eus merket dija - eo n' eus bet eus Youenn Drezen 
nemet ur skrivagner ha netra ken, un arzour rik ha netra ken, evel ma oad er 
Gwalarn kentidik etre 1925 ha 1930.

Merkañ kement-se, adarre, n' eo ket tamall ar skrivagner a zo bet melezour
ur mare eus an Emsav hag hol lennegezh e derou ar c'hantved-mañ hogen klask 
termeniñ e lec'h dres en Emsav hag el lennegezh-se.
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Evidon-me, ret eo lavarout, daoust da gement am diforc'he diouzh Youenn 

Drezen, on bet bepred tuet dezhañ ha plijet bras o kejout hag o tivizout gantañ,
netra nemet dre ma oa anezhañ ur C'hernevad eus kreisteiz Kernev, diwar an Arvor
ha tost din dre e orin. Kalz e vourren o klevout e vrezhoneg prim ha ganus, 
diouzh giz Pont 'n-Abad a zo nes mat ouzh hini Gwaien. Siwazh ! Piv a zo gouest 
a-benn bremañ da gomz ar yezh evel ma rae en Emsav ? Den, a gredan. Rak-se ivez 
em bez kement a blijadur o lenn hag oc'h adlenn Skol Louarn Veig Trebern (hast 
am eus e teufe an oberenn-mañ er-maez en he fezh e ti Al Liamm). An nebeut 
pennadoù anezhi am eus lennet un nebeut bloavezhioù zo e-barzh " Al Liamm " o 
deus va lakaet da gompren ur wech ouzhpenn pebezh teñzorioù a oa kuzhet en hon 
rannyezhoù. E gwirionez, pa soñjan e Youenn Drezen ez eo ar skeudenn eus ar Veig
Trebern-se en em ziskouez dirak va daoulagad, ha n' eo ket an harluad peurbadel 
a glaskas a-hed e vuhez adkavout baradozioù e yaouankiz : ken gwir ez eo ivez ez



omp holl harluidi hor bugeliezh !
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Joelle KERMOAL

An dour en-dro d'an inizi gant YOUENN DREZEN

Pa lenner « An dour en-dro d' an inizi " e vezer dallet gant ar garantez a
anad a-hed ar pajennoù : karantez Herri Maheo evit Anna Bodri, div dudenn bennañ
al levr, karantez an daou zen yaouank ouzh o bro, ouzh Breizh, hag ivez karantez
ouzh an arz. An teir elfenn zo mesket e gwirionez, n' eus bevenn ebet etre Anna 
Bodri, Breizh hag an arz : Anna eo a c'houlenn ouzh Maheo kizellañ un delwenn, 
hi en laka da anavezout Breizh-Izel, eno e kav Maheo an awen evit e labour 
krouiñ ; bennozh da Anna Bodri ha da Vreizh e teuio a-benn da vezañ ur gwir 
arzour. Breizh, Anna Bodri, an arz : tri arvez eo eus an hevelep tra, eus ar 
youl, sanket don en ur paotr yaouank, da grouiñ un dra a ve eztaol ar vro ma vev
enni hag a gar kement. E dachenn-grouiñ zo an arz, ar c'hizellañ, hag ar stivell
ma tiwano diouti an awen zo Breizh, hogen petra e Breizh ?

Braventez ar vro zo unan eus abegoù karantez Maheo ouzh Breizh. Kened zo e
Breizh, diaes eo na fromañ rak deskrivadurioù kizidik Maheo. Tridal a ra rak ar 
c'hlasvez, rak ar mor, rak ar glav zoken, hag e tridomp gantañ :

« Euskariz an uhelgompezennoù-mañ n' int ket evit meizañ petra eo 
geot hir ur foenneg c'hlas, ha chouradenn an avel c'hleb, pa voud ar c'hoadoù 
pin, hag an dervenned war o c'hleuz, pe ar gwez avaloù berr ha kromm. »

Karantez wirion en deus Maheo evit e vro, lorc'h zo ennañ pa wel kement 
munud a zo evitañ braventez, kevrin ar vuhez :

« Beradigoù dour a lintre war an delioù derv, war an tachennadoù ed 
hag avaloù-douar, war ar geot hag ar melchon, war raden ar c'hleuzioù. Ha dour-
red o trotal, er fozioù, en daou du d'an hent. »
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Mezviñ a ra pa sell ouzh e vro, beuzet eo, kement ma ne oar ket ouzh petra

sellout :

« Ha koadadoù onn, ha derv, bezv, kistin, brugegoù raz, ha douaroù 
lann, ha brulu, ha kelenn ha raden. »

Un arzour eo a gomz, kizidik eo ouzh ar stummoù a zeskriv en un doare 
resis, eeun, ha koulskoude en un doare o c'hrou en-dro :

« War hon dorn dehou, en tu all d' ar c'hampoullennoù ledan, edo 
kluchet, kromm ha kras, ar menez kozh e-tal ar bae. »

Fromet eo ivez gant an trouzioù, ar frondoù :

« Ha sevel a rae da 'm fri c'hwez al lec'hid, an hili, ar sardin, an
ton hag eoul al labouradegoù pesked.

« Hag e kleven kaoz uhel - ha rust, hep digarez - ar vartoloded en o
bagoù, pe o tommheoliañ ouzh spled houarn ar c'hae. »

Betek an anvioù lec'h a goroll en e benn, dedennet ma 'z eo gant o 
sonerezh, o menegiñ a ra gant plijadur :

« ... aodoù traezh melen : Morgad, Terrug, lev-draezh Savig, Santez-
Anna-ar-Palud, Traezh-Malaouenn, ar Ri, difiñv en avel o c'hlaziñ. »



Ya, karantez ouzh Breizh en un doare anat, hogen ouzh ur Vreizh peurbadel,
glas he maezioù, digemm he frondoù, heson hec'h anvioù. Brav eo ar Vreizh-se, 
soñjal a c'haller avat e vank enni buhez hag e tenn betek re d'ul liorzh vras 
plijus da weladenniñ.

Maheo ivez a glask ar vuhez el liorzh-se, hogen ar vuhez en hec'h andon 
goshañ : krediñ a ra he c'havout er mojennoù ken niverus e Breizh. Meur a wech, 
a-hed al levr, e ra anv eus mojenn Kêr-Is, eus Dahud, eus Gralon. Deuriet bras e
hañval bezañ gant ar vojenn-se, ha ned eo ket souezhus rak klotañ a ra gant ar 
gweladur en deus eus Breizh : Breizh, ur vro leun a vraventez hag a gevrin, ar 
vro m' o deus an dud ersavioù dic'hortoz, na c'haller ket kompren, Breizh ar vro
hoalus :

« Ar glav, avat, o sevel ingal diwar vor, a ro dezhi un deneridigezh
klouar, yaouankiz an Nevez-Amzer, hag un hoal a zo aner dit klask en em ziluziañ
diouzh e roued, p' out bet tapet e-barzh. »
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Aze e fell dezhañ kavout andon e arz, e Breizh Dahud, Gralon, Ronan, 

Keben, Kaourintin, Gwenole... Bennozh da Anna Bodri en deus dizoloet an dra-se :

« N'eo nag e Paris nag e Roma e kavi andonioù da 'z awen. 
Spletusoc'h mil gwech a vo evidout un droiad e Kernev. »

Dalc'het he deus d' he fromesa, e lakaet he deus da anaout Breizh-Izel, ha
Maheo a soñj en deus kavet ar pezh en lakaio da vezañ un arzour bras :

« Rak ur prof all a 'm boa bet digant Anna Bodri, ur prof dibriz : 
ouzh va degas tal-ouzh-tal gant awen Keltia santel, an hini nemeti a sujen d' he
levezon, anat din, he doa va lakaet da ober ivez anaoudegezh gant va ijin, ganin
va-unan. »

Hag ar plac'h vurzhudus-se he deus roet dezhañ kement zo dellezek da vezañ
keñveriet gant Dahud, eus an hevelep gouenn ez int, gouenn ar Gelted.

A-wechoù ivez e ra Maheo anv eus Breizh ma vev enni, eus an dud a wel 
enni. Ur skeudenn a ro eus Breizhiz, hogen dipitus a-walc'h eo rak re voutin : 
ar Breizhad, tavedek, arzour avat e don e galon ; bourc'hizion Douarnenez, 
pinvidik, met madelezhus, ha leun a garantez evit Breizh - o c'henkiz zo kinklet
gant arrebeuri breizhek ; an arzour hep arc'hant, diaesaet rak an dud pinvidik. 
Kement-se ned eo ket gwall helavar, ha skort e chom deskrivadur ar gevredigezh 
ma vev e-kichen deskrivadur Breizh ar mojennoù, daoust d' un nebeud 
evezhiadennoù, houmañ da skouer :

« Douarneniz o deus anv da vezañ distag-meurbet o c'halon diouzh ar 
baourentez. »

Porzh Douarnenez zo taolennet mat ivez gant e vartoloded harpet ouzh ar 
spled-houarn, e bennoù-sardin o huchal, ha c'hwez al lec'hid hag an eoul. 
Divinout a c'haller ez eo buhezek-tre ar porzh d' ar mare-se, leun a dud hag e 
labouradegoù o vont mat en-dro.
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Un nebeut bommoù henvoazel a zeu ivez gant Maheo, pa gomz eus ar merc'hed 

pergen :

« Ar vaouez, kompren a rez ? ar vaouez, sempl ha spontet, he doa bet
ezhomm eus va skoazell, e-pad ur munud. »

pe c'hoazh :

« Graet he doa Anna Bodri eus he zu kement a zo aotreet d' ur plac'h



yaouank e Breizh. »

Dister-tre eo enta deskrivadur ar gevredigezh ma vev Maheo, ha ken dister 
all e strivoù evit kavout andon e arz en ur Vreizh kempred ; aze emañ marteze 
alc'houez dibenn al levr : c'hwitañ a ra Maheo ken e-keñver karantez, ken e-
keñver arz, soñjal a c'haller neuze ne oa ket Breizh an danevelloù kozh evit 
magañ arz un den eus an ugentvet kantved.
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Leon FLEURIOT

ARZEL EVEN, ARMANS AR C'HALVEZ

N' am eus ket anavezet mat Arzel Even, ret eo din anzav : teir gwech en em
gavjomp a-gevret, e-pad Kendalc'h Studiadennoù Keltiek Din Edin e 1967, e-pad an
hini a voe dalc'het e Roazhon warlene, hag erfin en deizioù gouestlet e Kaerdiz 
da studi al Lezennoù Keltiek e diwezh miz Here 1971.

Divizet hon eus meur a wech en degouezhioù-se, hogen war danvez ar studi 
dreist-holl...

Ma n' em eus ket anavezet mat an den, lennet am eus e oberennoù gant dudi 
ha gant frouezh dalc'hmat. En em ziskouez a ra enno evel ur gouizieg dreist.

Un den a studi ez oa, tuet da vont betek dan ar c'hudennoù, ha pa oa o 
klask ar wirionez, ne oa ket a venozioù ragaozet ennañ, ne c'houzañve bout 
dallet gant koumoulenn ebet.

Da skouer, en e vloavezhioù diwezhañ, en deus c'hwiliet war an 
amprestadennoù gallek e brezhoneg. Spi am eus e teuio e maez hepdale an oberenn 
veur en doa hogos echuet, evel m' en deus lavaret din e Kaerdiz tri miz 'zo.

Evitañ ne oa ket glanded ar geriadur ur sorc'henn bemdeziek. Pa oa ur ger 
amprestet digant ar galleg pemp kantved zo ha degemeret e brezhoneg, ar 
brezhoneg an hini eo a biaoue ar ger, dreist-holl pa oa brezkonekaet ar stumm 
anezhañ !

Dizoloet en doa a-zivout an emdroadurioù traoù prizius evit istor ar 
yezh ; posubl e vo resisaat gant sikour e labour meur a boent el levrioù 
embannet war istor ar brezhoneg er mare-mañ.

Gouiziek e oa, ha war un dro, dilorc'h ha seven. Disklaeriañ a rae e venoz
hep c'hwervoni diret, ha peurvuiañ e arguzennoù a oa trec'h. Talvout a raent 
drezo o-unan, evitañ da skrivañ eeun ha fraezh hep sevel e vouezh. Evel-se e 
skrive, evel-se e komze.
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E " Istor ar Yezhoù keltiek " a vano evel ur savadur a sklaerder en un 

dachenn studi ma chom warni kement a dewalder. Donezonet e oa evit eeunaat, 
renkañ, urzhiañ, zoken ar pep rouestletañ.

Sklerijennañ a rae ken a rae.

Azel Even a oa ivez ur filologour ampart war an holl yezhoù keltiek. Koll 
a reomp gantañ un den e-touesk an dornadig tud a c'hell keñveriañ ar yezhoù 
keltiek hep bout faltazius betek re... ha c'hoazh n' eus neb hep mont d' ar 
garreg ur wech an amzer war mor arvarus ar c'heñveriadur.

Bep ma teue da vezañ gouiziekoc'h-gouiziekañ war ar filologiezh, e kemere 
Arzel Even muioc'h a blijadur e studi al lennegezhioù ; ur pennad a-bouez bras a
zeuas er-maez, e " Llên Cymru ", diwar e bluenn war an elfenn vrezhonek el 
lennegezh " Arzhurel ".

Gant ar furcher ez oa, e tizoloe traoù nevez bep tro ma kemere ar boan da 
vont d' un dachenn studi.

Setu aet d' an anaon ur Breizhad e-touez ar re boellekañ, ar re 
c'houziekañ am eus anavezet. Ar furcherien n' int ket stank e Breizh ha gwelet a



reomp al labour furcherezh war hor yezh kaset da benn gant estrenien, re 
alies... Koll a reomp en Arzel Even ur gwir furcher na stumme ket e garantez 
evit e vro e frazennoù heson pe skiltrus.

O labourat war yezh ar vro hag ar yezhoù nesañ dezhi, en deus labouret 
evito.

* * *

Penaos en em ziskoueze evidon an Aotrou Armañs ar C'halvez ? un den 
hegarat, digor e zremm a gomze helavar war ar pezh a gare : e yezh, e vro, e 
labour.

Biskoazh ne glevis digantañ ur ger a gasoni. A-dreñv an neuz hegarat, 
evelato, un nerzh kuzhet a zeue anat goude un nebeut darempredoù. Gwelet am eus 
anezhañ e-pad an hañvezhioù diwezhañ ha bep tro kaozioù hir etrezomp e-pad 
eurvezhioù.

Ur vuhez c'houestlet d' e venozioù a oa e hini. Un den c'hoantek da 
c'houzout hiroc'h. Evitañ, Breizh ne oa ket hec'h unan penn er bed : ar Gelted o
chom en tu arall d' ar mor, Kembreiz dreist-holl, a zedenne e spered hag a vage 
e huñvreoù.
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Diaes eo gouzout perak ez oa ken tuet da zeskiñ diwar-benn Bro-Gembre ha 

da vont du-hont pep bloaz. Aze emañ marteze kevrin e ene. Klask a rae evit 
Breizh harp ar vreudeur disrannet pell zo diouzhimp.

E boell a gonte dezhañ pegen ret ez oa adsevel al liammoù a-wechall etre 
ar Gelted.

E galon ivez a sache anezhañ war an hevelep hentoù davet ar broioù a oa 
bet mammennoù e ouenn ergentaou.

Evel pep gwir Vreton Armañs ar C'halvez a ranke bale bro. Beajiñ a rae da 
gentañ holl evit tizhout e bal, hag evel-se an dihued a zeue dezhañ ivez. Gwelet
e vo diwezhatoc'h pegen meur eo ar c'holl evit e vro hag e vignoned.

E dremenvan a lamas diouzhimp a-gevret un den gouiziek, ur c'helenner eus 
an dibab, un unvanier, pe gentoc'h ur c'hompezer. An holl a c'hortoze frouezh e 
labour, rak e vout yaouank a-walc'h c'hoazh. Gouzout a ouie chom un den eeun ha 
diardoù daoust d' e skiant.

Un den eveltañ, a ouie mat ar c'hembraeg, a veze ur c'hannad bep tro ma 
veaje du-hont, gant ar yezhoù keltiek aet kehet-se an eil diouzh eben. Keneve 
tud eveltañ, pegen diaes e vefe an darempredoù etre ar broioù keltiek o-unan, 
hep mont rag-eeun d' ar saozneg.

Seul vihanoc'h ur vro, seul vrasoc'h hec'h ezhomm a dud gouest da liammañ 
kevreoù start. Un den a skiant, un den a youl, un den a feiz a ziouerimp.

* * *

Enno o daou, Arzel Even, Armañs ar C'halvez, e c'hell Breizh nevez gwelout
damskeud he dremm da zonet. Deuet e oa Breizh er c'hantvedoù diwezhañ da vout 
du, strizh, mogeriet, re stank enni marteze an trivliadoù kizidik ha treñk.

Kannaded int a-berzh ur vro nevesaet, hañval a-wechoù ouzh ar pezh a oa 
gwechall gozh, o terc'hel kont eus kemm an amzerioù. Ur vro wevn ha n' eo ket 
reut, digor d' ar re nesañ d' he bevennoù war vor ha douar, digor davet aodoù 
pellañ Europa, he forzhioù leun a listri hag a vordeidi estren, ur vro gemper a 
yezhoù disheñvel, a sevenadurezhioù, ur vro liesdoare en hec'h harzoù enk, un 
Europa vihan anezhi.
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Franseza KERVENDAL

MERVEL...

O pignat gant an trenig-dre-orjal, davet kern ar menezioù togn a c'hronn 
eus un tu (e-tal 'mañ ar mor) kêr Aberystwyth. Edomp e vakañsoù. War an distro 
eus Dulenn. Chomet oan en e di va unan penn 'vit diskuizhañ, hervez... Nann ! ne
oan ket eno va unan penn : du-hont, bern war vern e korn ar sal vras, daou bikol
kasedad levrioù am c'hortoze. Din 'vefent da stlejañ d' am heul pa loc'hfen kuit
eus « an Aber » (1). Prenet oant bet er sizhun a-raok e Dulenn. N' anavezan ket 
kalz a dra er gêriadenn-mañ nemet an holl stalioù levrioù e vefe ! Krediñ a ra 
din e c'hellfen o c'havout en-dro buan. Ha zoken dre an teut (2).

Erru oamp. En em ledañ 'rae dirazomp, digor frank, pleg-mor an Aber en 
deus talvezet hanterenn gentañ anv-badez ar gêriadenn vrudet. An amzer ne oa ket
gwall vrav. E-doug ar sizhun dremenet e kêrbenn Iwerzhon, n' en doa ket ehanet 
ar glav, zoken ur penn devezh ! Liv ar mor amañ am souezhe. Louet teñval. E 
Breizh ivez e vez alies louet ar mor, met biskoazh ken mouk. Chom a raemp aze 
difiñv hon-daou, an denig bihan treut (an avel o c'hoari mouchig-dall gant 
kuchennoù du hir e vlev), Arzel Evel ha me.

Arzel hor mignon. Hor breur.

Ar wech kentañ din e welout ma ne fazian ket, 'zo bet e Kamp Etrekeltiek 
Plonevez-Porze e 1949. Labourat a raen neuze e Kemper, hogen mont alies du-hont 
diouzh an noz a glasken. Un toullad mat a Gelted tramor o doa dibabet ar c'hamp-
se evit anavezout ur c'horn eus Breizh. Un Iwerzhonad yaouank a reas din poan-
spered a-walc'h o tegouezhout en hon ti d' ur gwener. Klask a ris evel just ober
eus va gwellañ war e dro. Grilhed traezh poazhet e-bev hag ur saolenn o fringal 
c'hoazh war ar billig. Ya 'vat ! Boutez ! Ne gavas mat netra nemet bara 'mann ha
te !

(1) Lavarout a ran « an Aber » evit Aberystwyth.
(2) a-dastorn.
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Nec'het e oan, pa zeuas din, en un taol, ur menoz lugernus. Ha ni da gas 

anezhañ d' un ti-krampouezh evit ar pred noz.

Ma ! Pell 'zo evel just am bije disoñjet an den yaouank-mañ (n' eo ket mui
ken yaouank sur hiziv !) paneve abadenn ar c'hrampouezh. Abafet naet tud ar stal
gantañ. Lonkañ a rae, eus an druilh, skudelloù laezh mesk ha debriñ a reas 
triwec'h krampouezhenn !

Kembreiz int oa un dek bennak anezho. Tud vrudet en o zouez, evel an Dr D.
J. Davies hag an Dr Ceinwenn Thomas eus Skol-veur Kaerdiz. Ar wech kentañ oa din
ivez kejañ gant " Del " : Delwyn Phillips, mignon ken start va gwaz. " Del " 
deut da c'houde, ouzhpenn dek bloavezh lerc'h-ouzh-lerc'h da vro-Gerne e-pad an 
hañv. Barrek a-walc'h en em gave evit marvailhat e brezhoneg gant an dud, ken e 
chome souezhet bras koñversanted va c'hêriadenn. « Ma ! emezo, ur Saoz o 
c'houzout ar brezhoneg ! » " Del " neuze a rae dezho, e-ser dibab ar pourvezioù,
un diverrañ eus istor Breizh ha Kembre. Gwelet mat eston ivez gant ar 
vartoloded, o doa graet outañ " ar freï brezhonek " !

Deuet da heul Delwyn er bloavezh-se, e c'hoar yaouank : Enid Maïr 
Phillips-Piette. Ereoù dimeziñ Arzel Even zo bet skoulmet e Plonevez-Porze, 
dindan baeroniezh K.E.A.V.

Pedet (war a greden da nebeutañ !) un nebeut mignoned da goaniañ ganeomp, 
d' ar sul-se, goude disparti ar c'hamp. A-raok n' afe kuit Kembreiz eus ar 



c'horn bro. Va gwaz a reas ar gefridi peogwir, me, n' hellen ket komz kembraeg. 
Ar pred aozet. Ar boutailhoù gwin a c'hortoze, un tres drant dezho : fellout a 
rae din lakaat an holl everien-te se war o zu mat. Kaer oa gortoz, gant 
pasianted, nikun ne zeue davedomp.

Pa welis tremenet eizh eur hanter ha den 'bet c'hoazh, e santis ur seurt 
disfi o pegañ ennon.

- « Daoust ha pedet hoc'h eus anezho, emezon d' am fried, pe disoñjet ho 
pefe adarre ? »

Nann. Graet oa bet ar gefridi. Nemet marteze ar pemp pedet o doa diegi o 
tilezel ar re all ? N' ouzon ket. Ne chome mui nemet furchal e tiez-debriñ 
Kemper ! Kavet hon tud, hep re dermal, dirak ar porzh-houarn. Echu o fred ganto.
Ur chañs evidon 'oa bet torret dezho o naon, rak an dek a zeuas da zebriñ adarre
ar pred aozet evit pemp !

Enid oa gant Delwyn hag Arzel gant Enid !
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Da vezañ tañvaet blaz ar gwin betek-hen ne oa nemet " Del ". Da gentañ, 

hini ebet eus ar re all ne seblante gwallzedennet gant seurt evaj. Biken, nann, 
birviken ne zisoñjin an nozvezh laouen-se ! Sevel a ouient, seven meurbet, pep 
hini d' e dro, gant ar werenn en dorn, evit reiñ din meuleudioù. Met goude ur 
pennadig amzer, dre vertuz hud ar gwin Alzas, e oant dirollet holl. Ur spont ! 
An hini gwashañ oa D. J. ( Doue d' e bardono ! ) un den reut ha sklaset 
peurliesañ, boazet da gomz eus traoù sirius tre evel danvez e zoktorelezh : an 
Arboellerezh politikel. Ne oa mui tu d' ober dezhañ na tevel na chom azezet. 
Delwyn neuze a grogas da ganañ ha kerkent eo deut an ti bihan, goudoret e skeud 
iliz-veur Korantin, par d' ur skala-kantoromm keltiek. Fromet oan ken e rede an 
dour eus va daoulagad. N' anavezan netra e sonerezh Kembre. Lakaat a ra ennon 
bepred abaoe an hevelep santadur : an hiraezh d' un Tir na n'og, am eus dija, en
tu bennak gwechall, darempredet...

Arzel, ar Breizhat, n' en doa evet netra. E benn oa souchet klet war skoaz
Enid. Hag an daou-se o doa disoñjet-krenn ar bed war o zro.

Setu penaos e ris me anaoudegezh gant Arzel Even. Stag vo atav em eñvor 
Enid hag Arzel. Breizhiz ha Kembreiz. Breizh ha Kembre. Kembre, bro va c'halon !
Aze sur mat e kavan va gwrizioù, evel ivez gwriziou va yezh.
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Ar sul. Kreisteiz. An 19 a viz Kerzu. Va mab o tont er sal, gantañ ur 

baperenn, warni ur c'hemenn da vont betek ti ur mignon diouzhtu. Va gwaz o vont 
raktal hag o tistreiñ nebeut amzer goude. Pellgomzet en doa e-lec'h mont tre...

Ne zistagas nemet tri ger :

- « Piette 'zo marv. »

Soñj am eus da vezañ en em lakaet da grenañ evel skoet gant ur barrad 
terzhienn foll. Klasket em eus harp ar voger a-dreñv din. An holl mut en ti...

Hini ebet ac'hanomp ne c'houlenne netra. O sellout ouzh dremm va gwaz e 
welis, anat, n' en dije ket gellet komz.

Yann Piette ! Ar c'heneil leal abaoe keit all amzer. Ar mignon mat ! Ganet
oant o-daou d' an hevelep deiz en hevelep bloaz. Teir eur diforc'h etre o div 
blanedenn. En em hentet abaoe ar skol-veur. Dedennet gant an hevelep traoù 
kevrinus ha kuzh d' ur mare eus o yaouankiz, dindan levezon Kerverziou sur mat.

Frammet ganto ( atav kevret daoust d' ar bloavezhioù mont e-biou) an 
hevelep labourioù. Eus Kened d' Hor Yezh ha da Skourr Breizh ar C'hendalc'h 
Keltiek.



Lodennet an hevelep trevell. Labourioù noz, tud, skuizh betek faezhañ 
dindan ar samm. Dezho evel da bep hini kudennoù deiz ar vuhez materiel. Rannet 
ivez kenetrezo ar gasoni a ziwanas war-zigarez an doare-skrivañ. Ret oa deomp 
bevañ, gant se ouzhpenn, en hor buhez pemdeziek. Seurt poanioù a lez goulioù, 
diaes o fareañ... A-hed hir bloavezhioù feal an eil d' egile. Eskemm al 
lizhiri ; eskemm al labourioù (niver ar stensiloù skoet ganto e-kerz un ugent 
vloaz bennak ! ) ; eskemm ar menozioù a-wechoù disheñvel (ral a wech), hag 
eskemm ivez siwazh an drougiezh stlapet warno. Int, ar " Zedacheged " fallakr ha
divergont... Dezho ugent vloaz a-boan pa sinas emglev doare-skrivañ 1941 holl 
dud pouezusañ ar brezhoneg er mare ! Disoñj eo mab den avat !

Eskemm ivez, a-drugarez Doue, dreist da bep droukrañs, ar vignoniezh 
wirion. Ha bremañ... Hor breur er stourm oa marvet. Hor breur dre ar galon oa « 
aet d' ar broioù pell »...

- « Penaos e raimp, emezon pa 'm eus gellet komz. Pegoulz 'vo douaret ?...
Mont a reot evel just ! »

Breizhadez on. Kement ha koulz ha n' eus forzh piv all, a gred din. Lidoù 
ar marv, hiziv c'hoazh, daoust da bep giz nevez, zo chomet sakr e Breizh. Gwelet
hon eus splann-tre seurt tra tro-dro d' an Ao. Kalvez. An douaradur zo, din me,
un tamm eus sevenadur kozh-tre hor pobl. Ober fae war se, ne vern peseurt 
digarez a gaver, par eo d' un dufadenn 'kreiz fas va fobl. Ha marteze diskouez 
kalzig dispriz evit ar Vretoned...
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Lidoù ar marv e Breizh da vezañ doujet ? O, ya ! Dres, d' am meno, peogwir

evit ar Breizhad n' eus ket anezhañ. Peogwir, kaer vo ober ha lavarout, evidon 
ar marv n' eo nemet un tremen. Etrezek ifern pe baradoz an den kristen. Etrezek 
Tir na n'og ar pagan kelt. Goude holl ne ra forzh ! An tamm korf, chomet amañ 
war-lerc'h an hini gwirion tec'het outañ, e rankomp-ni ober war e dro, gant 
doujañs, gant feiz. Gant kalon. Na pegen pell emañ lid ar marv breizhat eus 
empenn disec'het an amezeg kartezian !

Klasket hon eus an tu, an holl duioù, da dizhout an Aber e koulz evit an 
douaradur. Dic'hallus a-grenn eo bet deomp siwazh. Ne chome ganimp neuze nemet 
ar pellgomz evit gellout lavarout da Enid gaezh e kemeremp ganti ul lodenn eus 
ar glac'har. Pellgomzet ivez da Zelwin. Da biv 'ta va Doue n' hor bije ket 
klasket pellgomz da heul seurt taol ?

Aet oa Yann Piette da vevañ e Kembre goude bezañ kenteliet e Lannuon, tost
tre d' an Ao. Klerg. Hemañ ivez e galon domm ken tomm ouzh Bro-Gembre, ha ken 
distagellet e deod da gomz kembraeg !

Techet a-walc'h e vefen da grediñ en defe Arzel Even lezet, war an hentoù 
tro-dro da Lannuon, darn eus e gredennoù kozh. C'hoari a reas warnañ, efedus ha 
don-tre, levezon an Ao. Klerg. Ha goude diazezañ e Kembre adkavout a reas adarre
feiz an Iliz katolik. Degas a reas Enid, e wreg, savet hi e chapelioù Kembre, 
war e lerc'h. Seurt kemm 'zo bet evit ar familh kembreat poanius bras d' an 
ampoent.

Bevañ e Kembre pe bevañ e Breizh, evit Yann Piette, hag eñ ken troet d' an
traoù keltiek, peseurt diforc'h ? Aesoc'h eo kalz a gavan me, evit ur Breizhad 
emskiantek, bevañ e Kembre eget e... Paris lakaomp ! Evit santout, kompren an 
doare soñjal-mañ, e ranker anavezout Kembre. Karout pobl Gembre, ken sevenet, 
ken laouen, ken dedennus. E ranker bezañ klasket hag adkavet, hentoù kuzh, warno
roudoù hon tadoù deomp-ni Bretoned. E ranker treiñ 'vel ar Gelted Kozh war-du ar
c'hornog, rak tud ar c'hornog ez omp ha « me 'gan da gornog » evel hor barzh 
Drezen.

*
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E-kerz an tri devezh ma oan en o zi, on aet ganto d' an oferenn e chapel 
gatolik an Aber. Renet oa an ofis gant daou frañsiskan eus Iwerzhon. Pep tra e 
latin evel just rak bez' e komzan amañ eus ar bloavezh 1954. Gouzout a ran an 
ofisoù e latin dre an eñvor. Ma ! Aze, n' am eus komprenet netra ; na pater na 
noster, ken bamus oa pouez-mouezh iwerzhonat an daou veleg. Ne oa ket brav ar 
savadur na pell da vezañ, siwazh ! An dud en oferenn a seblante reuzeudik ha 
trist o stad.

- « Divroidi eus Iwerzhon peurvuiañ. Tud paour-tre deut amañ da klask ul 
labour bennak, » a zisplegas din Enid.

Bet on ivez e chapelioù Kembre oc'h heuliañ an ofis. Estonet-tre ar 
gatolikez ac'hanon gant diabarzh noazh ar chapel. Bankoù kizellet, pluegoù warno
evit aesaat an azez, ha reiñ " konford " d' ar c'hoad " pren ". Er foñs du-hont,
ur seurt kador-brezeg ma pigne ar pastor enni da gomz ha da bediñ. Ha setu holl.
Selaouet am eus. Ne intenten hogos netra. Komz a rae ar pastor kembraeg. Nemet 
strinkañ 'rae warnomp gerioù ken entanet, ken leun gant karantez Doue : gerioù o
tont war-eeun eus ur galon verv ! Pedet em eus eno evel pa c'hwezh warnoc'h un 
awen a dan. Pa grogas an engroez da ganañ " an hymnoù " e oan adarre troet da 
feunteun. Leñvañ 'ouien dour d' am gwalc'h ! Na pegen romantel eo adkavout hent 
ar baradoz kollet !

Pastored Kembre o deus a-dreñv dezho meur a gantved deskadurezh don eus ar
Bibl. E kembraeg. Pobl Gembre ivez. Anat eo da nikun pa gomz ar bastored ha pa 
gan ar bobl. Tud sevenet, tud desket en o yezh. Ne lavaran ket ur bobl 
desketoc'h pe uheloc'h, nann ! Lavarout a ran he deus ar bobl-se studiet ar Bibl
en he yezh abaoe kantvedoù (gwelet em eus mengleuzerien o tont d' ar skol sul 
evit se). Hag ar Bibl e kembraeg eo en deus sevenet ken kaer poblañs Kembre.

Pa sellan neuze ouzhimp-ni paour kaezh Bretoned ! Pa welan petra zo graet 
ganeomp ! Na spazhet omp bet !

En e di kentañ, du-hont, on chomet eta. Un ti bihan " plasenn Hendre ". 
Komzet hon eus hir amzer a-dreuz hag a-hed, en dizurzh brasañ. Daoust d' an 
amzer dremenet abaoe an devezhioù-se, emaint atav hiziv ken bev em eñvor ha ma 
vefen o tistreiñ dec'h eus " Plasenn Hendre ".
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Arzel Even en doa aozet ar pred noz. Keginer dispar e-touez donezonoù all.

Ar soubenn iskis graet gant a bep seurt geotennoù blazus enni ! N' emelle morse 
eus al liorzh lezet e fraost. Ne blije tamm 'bet dezhañ seurt labour. Memes tra,
gouestlet en doa ur c'horn d' ar geotennoù niverus ; eus ar re rouesañ d' ar re 
voutinañ. Hag eñ eo a rae aketus war o zro. Goude koan e varvailhemp dirak an 
tantad glaou ruz en oaled. Mil ha mil tra all mesk-ha-mesk. Bepred avat, e teue 
ganeomp 'vel ur rimadell unton oc'h echuiñ ar poz, kaoz ar Marv.

Bloavezhioù 'zo e vevan me gantañ bemdez. Va gwellañ kenseurt eo ! En em 
gavout a raemp en un doare sebezus Arzel ha me o komz outañ evel eus an hini 
anavezet ha darempredet a-holl-viskoazh. Reiñ a reas din da lenn neuze levr Ar 
Braz : " Mojenn an Ankou ". Du-hont eo em eus anavezet, evit ar wech kentañ, al 
levr-mañ. Diskredik oan avat. Goulenn a ris outañ neuze, eñ an den a skiant :

- « Arsa, Arzel ! Traoù 'zo aze n'houlan ket krediñ e vefent posubl ! »

Klevout a ran atav e vouezh sioul hag hegarat o respont:

- « An dud, mignonez, 'zo holl ken desket bras hiziv ! ! ! Holl o deus " 
ar sertifikaetud " (1). Siwazh kollet o deus pep feiz, pep kredenn, nemet unan :
galloud an arc'hant. Neuze c'hwi 'oar, an anaon o pourmen hag an Ankou o 
falc'hat, piv 'ta a daol mui evezh ! »

Seurt soñjoù etrezomp daoust ha bez e oa enno ur restad eus ar baganiezh 
kelt ? Neuze a dra sur ez on ur baganez. Gant stag warnon un tamm pri-prad 
kristen o kinnig tarzhañ gwech ha gwech all !



Deut oa da Vreizh er bloaz tremenet. Teir gwech. E welet em eus en hon ti 
e Roazhon. Evit ar wech diwezhañ ! Ha n' em eus ket komprenet...

Goulennet em eus gantañ e-touez traoù all (adarre omp krog da varvailhat 
hep derc'hel kont eus an eurioù o tremen) :

- « Daoust ha gouest e vefec'h da zistreiñ ha va vevañ e Breizh en-dro ?

- « Nann, emezañ diouzhtu. O nann ! Dic'hallus a-grenn 'vefe din. Boazet 
on du-hont gant tud o toujañ menozioù o nesañ . Ha dreist-holl, emezañ c'hoazh, 
ne vefen mui evit gouzañv pabored a hiziv an Emsav. N' em eus morse karet an 
tourioù-tan lorc'hus, o sklaeriañ o-unan penn war an deñvalijenn ! »

(1) Doare A. Even oa d' ober gerioù fentus.
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C'hoarzhet em eus, skoet-tre gant seurt skeudenn. Ne oa ket anezhañ un 

tour-tan dallus. O nann ! Ha ken pell da vezañ 'vel ar babored o komz rok ha 
didermal dirak sujidi mut ha sentus. En enep. Uvel-tre ha sioul ha kourtes. 
Prest da selaou menoz egile, da varn hegarat. An dud a skiant vras a vez bepred 
uvel ha dilorc'h. Gouzout a reont ervat ne ouzer morse pep tra. Seul vui ec'h 
ouzer seul vui 'chom da zeskiñ siwazh !

Ne gomzin ket, me, eus Arzel Even ar gouizieg bras. Lezel a rin ar garg-
mañ gant tud barrek. Klask a rin avat ober un dibab (kroget em eus) e-touez ar 
c'hantadoù lizhiri eskemmet etrezomp (se ivez 'zo ul lodenn eus labourioù lazhus
an emsaver) ha gwelet e vo neuze, spis-tre, piv oa Arzel Even. Ouzhpenn deomp 
koll un den a skiant ledan, ec'hon (ne oa ket ur puñs don ha teñval) ur gouizieg
ampart, hon eus sebeliet siwazh ur spered leal ha diblegus. Ur galon dener ha 
fromidik. Hag evidomp-ni, ur breur feal er vuhez.

Mont a rin c'hoazh « d' an Aber » spi am eus. Ne welin mui nemet ho pez 
Arzel. En ur vered heñvel sur mat ouzh ar re am eus gwelet kement anezho du-
hont. Tachennoù glas, ar geot o kreskiñ fonnus hag ivez bleunioù tener an nevez-
hañv o tousaat ar glasvez. Ha deñved Kembre o peuriñ habask etre ar bezioù. N' 
int ket heñvel eus hor beredoù amañ. Dreist-holl gant ar savadurioù marmor otus 
lakaet hiziv e beredoù Breizh. E-tal ar groaz, war an " Aotrou Krist en noazh ",
bemdez c'houlou amañ e vez roet taolioù lufrañ. Evel ma vez lufret bemdez pont o
bigi gant ar vartoloded. Ar merc'hed a ziskler brezel d' an disterañ geotenn ! 
Koulskoude... Koulskoude, dreist d' ar mor n' eus ouzhimp nemet ur bobl ha nemet
un Ene. Keltia... Keltia... Kan a ran dit va bro.

« En tu all d' ar mor don ha d' ar menezioù bras. » Arzel va breur kan a 
ran d' an dasorc'h.

Evit Enid hag ar vugale : Berc'hed, Lila, Gwenn, gant va mignoniezh.
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L. ANDOUARD

Ar C'hoariva brezhonek e Pariz

Kentelioù un taol-esa

Evit an trivet bloavezh da heul ez eo bet displeget ur pezh-c'hoari 
brezhonek e Pariz. Evel-se e voe c'hoariet " Un den a netra ", gant R. Hemon, er
goañv 1969-1970, bloaz war-lerc'h " Ar c"houmoul a dec'h ", ur pezh kembreat, 
gant A. O. Roberts, hag er goañv-mañ " Gwreg an toer " gant Tangi Malmanche.

N' heller ket lavarout evit-se emeur o vont etrezek un dihun eus hor 
c'hoariva brezhonek. Rak, e Breizh, ne weler netra nevez o tont war an dachenn-
se estreget pezh a ra ar Radio (1) ur wech an amzer hag ar pezhioù a zispleg, 
mesk-ha-mesk gant o c'hanaouennoù, paotred ha merc'hed kalonek " Beilhadegoù 
Treger ". Trugarez dezho-holl !

Pez a weler o tiflukañ e Breizh, avat, (war zigarez kas ar vuhez 
sevenadurel en-dro) eo strolladoù c'hoarierien o tont eus Pariz, da zisplegañ 
pezhioù gallek, pe neuze paotred ha merc'hed yaouank eus hor c'hêrioù hag hor 
bourc'hadennoù oc'h en em vodañ da ober kemend-all hep soñjal zoken e c'hellfent
c'hoari e brezhoneg. Breizh-Izeliz a zo, er c'heñver-se, heñvel ouzh bugale. Ne 
welont ket pelloc'h eget beg o fri ha ken diheñchet eo ul lod vat anezho ma 
n'hellfent ket ijinañ zoken eo pinvidik a-walc'h al lennegezh vrezhonek war an 
dachenn-se.

(1) Dudius ha talvoudus, d' am meno, e vefe kaout roll ar pezhioù-c'hoari a zo 
bet displeget gant Radio-Breizh ha Beilhadegoù Treger gant anvioù ar 
c'hoarierien hag ar meneg eus ar re o deus plijet ar muiañ d' ar selaouerien. Ne
rankfe ket kement-se bezañ ul labour re ziaes rak n'int ket bet ken niverus-se, 
moarvat.
War a seblante, J. P. Heliaz eo an dramaour anevezetañ gant selaouerien ar 
Radio. Meur a bezh savet gant R. Hemon, Maria Prat ha Jakez Riou ha, moarvat re 
all a zo bet c'hoariet ivez.
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N' eus forzh penaos ne c'heller sellout ouzh al labour bet graet e Pariz, 

er bloavezhioù diwezhañ, nemet evel ouzh un taol-esa. Unan talvoudus eo avat, d'
am meno, ha meur a gentel a zo, a-benn-bremañ, da dennañ dioutañ. Digarez a 
c'houlennan digant lennerien " Al Liamm " ma 'z adlavaran amañ traoù am eus 
displeget dija en " Ar Bed Keltiek " - Doue d' e bardono ! - pe e Krehen, e Kamp
ar Vrezhonegerien, warlene, pa 'z on aet di d' ober ur brezegenn war hor 
c'hoariva.

Tereza ar C'horr (gwreg an toer) ha J. Bruneau (Lom, an eil-mestr)
Elen. - « Ar pezh a ouezi hepken va Lomig, eo emaoun o koll va ene abalamour 
dit... »
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P' am eus lakaet em fenn c'hoari " Un den a netra " e oa abalamour ma ne 

veze mui graet netra pe hogos - war dachenn ar c'hoariva. Panevet-se e vijen 
chomet sioul em c'hornig. Klevout a raen ivez a bep seurt digarezioù da brouiñ 
ne oa tra ebet d' ober. Hervez hor pismigerien, ne oa nag arc'hant, na 
c'hoarierien, na leur-c'hoari, nag... arvesterien zoken. Penaos kas hor 
c'hoariva brezhonek en-dro, neuze ?

Me ha va mignoned a fellas deomp diskouez ne oa eno nemet kozh digarezioù 
hag e c'helled, pa venned, kas an traoù war-raok.



E gwir, n' em boe poan ebet da gavout ur pezh-c'hoari na zoken 
c'hoarierien. J. Breton ha me a oa en em glevet adalek ar penn-kentañ evit dibab
" Un den a netra " a zeree ouzhomp evel ur maneg ouzh an dorn. Berr e oa hag, 
ennañ , ne oa ar gaoz nemet gant gwazed. D' ar mare-se e raen skol vrezhonek bep
sul e Pariz hag e kavis skoazell raktal digant va skolidi. Ouzhpenn, war-lerc'h 
ar skol eo e labouremp peurvuiañ da zeskiñ hor c'hentel. Anavezout a raemp an 
eil egile a-bell zo hag aes-tre e voe labourat a-gevret. Un tamm diaesoc'h e voe
kavout ur sadornvezh o tereout ouzh an holl ac'hanomp hag ivez ouzh Ker-Vreiz. 
Evel-se eo e voe displeget " Un den a netra " e Pariz, d' an 29 a viz Du 1969, 
ha pell 'zo ne oa ket bet gwelet kemend-all.

*

Kement-se graet, hag evel ma oa deuet hon taol da vat ganeomp, e kave 
deomp e vefe deuet e spered tud all ober evedomp. Gortoz a rejomp eta. Klevout a
rejomp e oa kaoz gant tud 'zo e Pariz pe war-dro da zeskiñ pezhioù-c'hoari. Hini
ebet, avat, kement ha ma ouzon, n' eo bet displeget. Ur sadornvezh o komz diwar-
benn se gant ar barzh Letard-Morligern e lavaras hemañ din : « Deoc'h-c'hwi eo 
da genderc'hel ! » Ret din anzav n' em boa ket gwelet an traoù e-giz-se betek-
hen met ne oa ket kouezhet e gomzoù en ur skouarn vouzar. Ya, perak ne 
gendalc'hfemp ket ma oa ar re all a-du ? Un nebeut devezhioù goude e oa graet ar
stal ganeomp. Dibab a rejomp " Ar c'houmoul a dec'h ", ur pezh savet e saozneg 
gant ur C'hembread, troet gant R. Hemon hag embannet gantañ e niverennoù kentañ 
" Gwalarn ". Diaesoc'h un tamm e oa da zisplegañ eget egile peogwir e oa ret 
kinklañ al leurenn ha, dreist-holl, kaout ur vaouez e-kreiz he brud evit c'hoari
« ar Vamm ». Evit gwir, ne gavjomp hini ebet. Diskoulmet e voe, avat, ar gudenn 
pa asantas ur plac'h yaouank eus Bro-Leon o chom e Nañsi, ya, va zudoù, e Nañsi,
da genlabourat ganeomp. A-drugarez da Herried Meudeg eta e c'helljomp c'hoari " 
Ar c'houmoul a dec'h " e Ker-Vreiz, d' an 19 a viz Kerzu 1970, dirak ur saliad 
tud.
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Deuet e oa eta hon eil taol da vat ganeomp ivez. Konfortus e oa kement-se.

Seizh e oamp bet o labourat war ar pezh ar wech-mañ pa ne oamp bet nemet pevar 
ar bloaz a-raok. Ouzhpenn-se, pedet e voemp da vont da Sceaux da c'hoari, e Ti 
ar Sevenadurezh hag ar Yaouankiz ma vez boaz izili " Da Virviken " d' en em 
vodañ ennañ. Un degemer eus ar gwellañ a voe graet deomp gant tud an Ti. 
Displeget e voe eno eta " Ar C'houmoul a dec'h " evit an eil gwech ha war ur wir
leurenn-c'hoari, en dro-mañ rak, e Ker-Vreiz, e c'hoariemp war blanchod ar sal.

*

An holl, nemet unan, a voe akord, goude se, evit derc'hel ganti. Un deiz 
m' edon o sellout ouzh dastumadeg " Sav " e kouezhis war " Wreg an toer " am boa
ankounac'haet krenn. Goude bezañ e adlennet em boe c'hoant diouzhtu d' e 
c'hoari. Kregiñ a ris d' e adskrivañ war an taol evit e ziskouez d' am mignoned.

Ouzhpenn ma plije din ar skrid e kave din ivez e oa un dlead evidomp 
c'hoari e brezhoneg ur pezh savet gant Tangi Malmanche. Dleet e oa kement-se 
dezhañ. Heuget e oan bet er bloavezhioù tremenet p' em boa lennet war ar 
c'helaouennoù bras e oa bet displeget " Gurvan " ha " Nomenoe-oe " e galleg, e 
kreizig-kreiz Breizh-Izel, e Lokorn, dirak tud a oa - pe o dije ranket bezañ - 
brezhonegerien anezho. Ober kement-se a oa, d' am meno, dismegañsus ken evit ar 
skrivagnerien ken evit pobl Vreizh-Izel. M' o deus skrivagnerien donezonet evel 
Malmanche ha Riou skrivet o fezhioù e brezhoneg eo evit ma vefent c'hoariet er 
yezh-se ivez, na petra 'ta ! C'hoari anezho e galleg, se 'zo mat e Pariz, pe en 
Orleañs pe, zoken, e Roazhon hag en Naoned. Nemet ober kement-se e Lokorn pe, 
c'hoazh, e Kastell-Paol, evel m' en deus graet ar " Bleun-Brug " evit " Ar 
Baganiz ", nag ur vezh ! Ma 'z on aet da baotr ar c'hoariva, war an diwezhadoù, 
ez eo, moarvat, evit enebiñ ouzh al lusk divalav-se.
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Skrivañ a ris eta d' an Itron Malmanche evit kemenn dezhi petra edomp e 

soñj ober. Ur respont hegarat am boe digant he merc'h a gave dezhi e vije bet 



gwelloc'h displegañ pezhioù meur he zad - ha pa ne vije nemet un arvest hepken 
anezho - kentoc'h eget ur pezhig bihan brudet fall a-walc'h abalamour ma 
tiskouezer ennañ tud dister dezho ur yezh un tammig groz a-wechoù.

Div vaouez a oa ret kaout ganeomp ar wech-mañ. O vezañ ne felle mui da 
Herried Meudeg c'hoari - re a labour ganti d' ar mare - e kinnigis da Dereza ar 
C'horr, he doa displeget ken fraezh ha ken brav, warlene ar pennad savet diwar-
benn ar pezh gant R. Hemon, ober « gwreg an toer ». Asantiñ a reas raktal hag hi
eo a zegasas goude Soazig ar Senechal a voe laouen d' ober Katou.

Setu, enta, penaos e voemp barrek da c'hoari " Gwreg an toer " e Kêr-
Vreiz, d' an 23 a viz Genver 1972. Leun-chouk e oa ar sal hag e voemp selaouet 
aketus penn-da-benn. Evit ober hervez c'hoant merc'h T. Malmanche e voe lennet 
ivez ganeomp ar pennad kaer-se eus " Gurvan " ma 'z eo degemeret ar marc'heg er 
c'hastell gant Aziliz hag he c'hosgor ha ma tispleg ken brav ha ken eeun Perig, 
e floc'hig, perak ez eas da heul e vestr :

« ur mintin kaer, pa dremenas
er c'hoad m' edo (*) o klask kistin
ker brav, ker bras war e varc'h bras... »

Ar brezegenn bet graet gant R. Hemon e 1942, pa voe c'hoariet ar pezh evit
ar wech kentañ a voe lennet fraezh ivez gant Tereza. Rak, pezh a garfemp ober n'
eo ket displegañ pezhioù-c'hoari hepken met reiñ ur gelennadurezh klok diwar o 
fenn ha lakaat an arvesterien da gemer perzh, en ur mod bennak, en abadenn. Setu
perak e voen plijet pa welis ur vreutadenn o tigeriñ kerkent hag echu ar 
c'hoari. Ne lavarfen ket, avat, ar wirionez penn-da-benn ma chomfen hep menegiñ 
ar berv hag ar vuhez a oa e-mesk an dud e Kêr-Vreiz goude an abadenn.

(*) « m'edon » e skrid T. Malmanche.

*
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Setu eta e pelec'h emaomp erru hag ar gudenn eo gouzout hag-eñ ez aimp 
pelloc'h c'hoazh. Hetiñ a reas Goulven Pennaod, en ur drugarekaat ar 
c'hoarierien, en anv Kêr-Vreiz, e vefe e Paris pep bloaz ur seurt gouel eus ar 
c'hoariva brezhonek. A-du omp gantañ rak, e gwirionez, e rankfe hag e c'hellfe 
bezañ unan.

Klevet em eus diskleriañ, nevez 'zo, penaos e klask Vietnamiz an Hanternoz
treiñ an droug a ra dezho an Amerikaned da vad evito o-unan. Ma ! sede pezh hon 
eus klasket ober ni ivez p' hon eus gouezet, ur sizhun a-raok an deiz merket, ne
vefe ket " Katou " evit dont da Sceaux d' an 18 a viz Meurzh da c'hoari " Gwreg 
an toer ". Hag en abeg dezhi eo hon eus difourket, a-daol-trumm pe hogos, war un
dachenn nevez. Evel ma ne felle ket deomp lezel tud vat Sceaux gant o fri war ar
gloued e rejomp hor menoz mont eno memes tra, nemet da zibunañ barzhonegoù an 
hini e oa ha neket da c'hoari. Ha setu penaos e voe e Sceaux d'an 18 a viz 
Meurzh, un abadenn gouestlet penn-da-benn d' hor barzhoniezh vrezhonek. (1)

*

P' am bezo lavaret deoc'h n' on tamm ebet, un den a c'hoariva ha n' am 
bije ket kredet zoken e vijen savet biskoazh war ul leur-c'hoari, marteze e 
kredot a-walc'h ac'hanon ma lavaran eo toc'hor hor c'hoariva abalamour d' ar 
Vretoned o-unan. Ma vefe ganto un tamm muioc'h a hardisegezh hag a intrudu, ma 
karfent, e gwirionez, sevenadurezh o bro ha ma komprenfent ar pouez he deus 
evito, neuze e vefe c'hoazh devezhioù kaer evit hor c'hoariva brezhonek daoust 
hag en desped d' ar samm a laka war choug ar pobloù bihan eveldomp ar stadoù 
bras. Ha gwellaet a se e vefe stad hor yezh.

(1) Setu petra a voe en abadenn : Da gentañ e voe damc'hoariet ur pennad eus " 
Gurvan " gant J. Breton oc'h ober an displeger ha Glanhael, Tereza a rae Aziliz 
ha Perig, J. Bruneau a oa ar Marc'heg, ha me... Barba ha Deda. Goude e voe 
displeget ar barzhonegoù-mañ :



" Erc'h war an enezeg " (M. Glanndour), " Avel " (Farnach.), " Va Barzhonegoù " 
(Anj. Duval), " D'em buhé " (Er Joubiouz), o-fevar gant Tereza ar C'horr. " 
Daouzek a viz Kerzu " (P. Denez) a voe displeget ganin. Echuet e voe an abadenn 
gant ar werz " Erwan an Arc'hanteg " dibunet war an ton bras gant Tereza, anezhi
an displegerez hag ar floc'hig, Bruneau (ar Spagnol) ha me (an Arc'hanteg). A-
raok pep pezh-barzhoniezh e veze roet diskleriadurioù. Pep tra a oa e brezhoneg 
evel just. Sonerezh a oa ivez etre ar pezhioù.
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a gleiz da zehou : L. Andouard (an toer) ; Tereza ar C'horr (Elen, gwreg an 
toer) ; Soazig ar Senechal (Katou).
Katou. - « Bez' ez eus ar vuoc'h a zo deuet foll en un taol... Terriñ he 
c'hordenn he deus graet ha setu-hi bremañ o wastañ ar panez... »

*

Pezh en deus souezhet ac'hanon ar muiañ en taol-esa hon eus graet eo 
gwelout penaos e veze ar Vretoned - gwelloc'h e vefe din lavarout ar Bretonezed 
rak int-i eo o deus sabadac'het ac'hanon - donezonet evit ar c'hoariva. A-ziwar 
an taol kentañ plac'hed evel Herried ha Soazig a zo en em ziskouezet evel 
c'hoarierezed mat. Skrivet en deus Herri Caouissin diwar-benn Tereza e oa anezhi
« ur c'hoarierez vurzhudus ». Ma 'z eo kement-se mont, marteze, un tammig re 
bell, gwir eo lavaret ez eus enni danvez ur wir c'hoarierez hag un displegerez 
eus ar c'hentañ . Salv enta ma talc'ho-hi da labourat ken war hor yezh hag he 
lennegezh ha ken war an displegañ. Salv ma kompreno an teir merc'h-mañ ar servij
a c'hellfent reiñ d' hor yezh ha d' hor sevenadurezh o terc'hel da vont gant an 
hent o deus boulc'het !
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J. Bruneau ha J. Breton, int ivez, a rank bezañ meulet. An hini kentañ, ur

Belezad (*) anezhañ a zo a-benn bremañ ur gwir Vreizhad ha sur-mat e teuio da 
vezañ ur brezhoneger distagellet e deod ha, moarvat, ur skrivagner... brezhonek 
evel just. Kizidik a-walc'h eo evit-se hag, ouzhpenn, douget d' ar studi.

Evit J. Breton, pezh a c'hellan lavaret eo ne vije ket bet eus an taol-esa
a gomzan anezhañ, moarvat, ma ne vije ket bet em c'hichen ha ma n' em bije ket 
gouezet e skoazellfe ac'hanon e pep degouezh ha sed, end-eeun, pezh en deus 
graet. Ha ma n' en deus ket kemeret muioc'h a berzh en hon labour, er goañv 
diwezhañ, ez eo abalamour ne felle ket dezhañ choukatañ ur samm re bounner hag 
eñ dalc'het c'hoazh gant ur vicher skuizhus.

Klevet em eus, n' eus ket pell, ur sorc'henn a fell din distroadañ. Evit 
sevel war ul leur-c'hoari e vefe ret, sañset, bezañ ur brezhoneger eus ar 
c'hentañ. Ya, hep mar, gwelloc'h e vije nemet arabat ankounac'haat ez eo ar 
c'hoariva evidomp-ni, er stad m' emañ hor yezh, un diduamant hag ur skol, war un
dro. Ma savomp war ul leur-c'hoari ez eo evit ma klevfe ar Vretoned brezhoneg, 
evit m' en em ziskouezfe a-wel d' an holl, evit ma teskfe an eil re hag ar all 
gwelloc'h brezhoneg. Ha n' eus forzh penaos ar re gentañ da vont d' ar skol a zo
ar c'hoarierien o-unan. Gwellaat a reont o brezhoneg en ur zeskiñ o c'hentel. 
Gouzout ervat anezhi hag he c'hompren kerkoulz all, eno emañ an dalc'h. « Deskiñ
en ur c'hoari, » sed ar pezh a c'heller ober gant ar c'hoariva. A-hend-all, nag 
Herried, na Soazig n'int brezhonegerezed eus ar c'hentañ, pell a se, ha, 
koulskoude, ez int deuet a-benn da c'hoari mat.

(*) Bro-Velez eo ar " Beauce " e galleg.

*
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Evel m' en deus skrivet din R. Hemon, « ur pezh pep bloaz n' eo ket kalz 
». Sur-mat, nemet kement-se eo evelato. Trubuilh a-walc'h am eus bet evel-se 
evit dont a-benn eus va zaol pep gwech. Rak, evit seveniñ ul labour a seurt-se, 
ken dister bennak e vefe, eo ret d' un den kemer ar garg war e choug da lavaret 



eo klask ha dibab ar pezhioù-c'hoari, reiñ pep a skrid d' ar c'hoarierien, klask
ha kavout ar re-mañ, o lakaat da studiañ hag o c'henteliañ ha pezh a zo 
diaesoc'h o lakaat da labourat a-gevret, hag all... Un torr-penn eo a-wechoù 
nemet gant pasianted ha dalc'husted e teuer a-benn eus pep diaester. Ha neuze e 
teu al laouenedigezh pa oar ervat pep hini e gentel ha pa eo gouest da gemer e 
lod er c'hoari.

Tud 'zo, moarvat, a zo douget d' ober fae war hor strivoù abalamour ma 
c'hoariomp dirak nebeut a dud, e salioù bihan ha paour n' o deus ket zoken ur 
wir leurenn da ginnig deomp ha, abalamour ivez d' hor c'hinkladurioù-paper savet
war ar prim ha, n' eus forzh penaos, d' hon neuz treutik. Ma ! ar pouezusañ-tout
en holl draoù-se eo ar c'hoarierien a zesk, tamm-ha-tamm, ar vicher. O strivoù 
n' int nemet an had o kellidañ ha, marteze, e teuio devezhioù splannoc'h gant 
eostoù puilh... Hag evit an devezhioù-se eo e labouromp hiziv rak, sur eo, ne 
vezo biken anezho ma chomomp hep ober netra.
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NOTENNOÙ

Hor Mignoned 

Katellig HANUS zo laouen-bras da gemenn deoc'h ganedigezh he c'hoar Hervelina, 
bet gant d' an 18 a viz C'hwevrer e Laxou (54).

Kañv 

Kerseet omp bet o c'houzout e oa aet da anaon hor c'houmananter yaouank Lukaz 
FRELAUT, e Kaero (Bro-Ejipt) d' ar c'hentañ a viz Meurzh diwar an derzhienn 
velen.

Kerseet omp bet o lenn war " Bleun-Brug " e oa marvet e miz Ebrel, d' an oad a 
52 vloaz, an Itron TRICOIRE, gwreg an Doktor Tricoire e Kastellbriant.

Gant kerse hon eus klevet e oa aet da anaon an Itron OLIER, mamm Youenn ha Noela
Olier, d' ar 7 a viz Ebrel.

O fediñ a reomp da zegemer hor gourc'hemennoù a gengañv.

Klevet hon eus gant doan e oa aet da anaon, goude ur c'hleñved kriz, gwreg 
Kamilh LE MERCIER D'ERM, skrivagner ha stourmer. D' hor skoazeller mat e 
kinnigomp hor gourc'hemennoù a gengañv.

Hor c'hef evit 1971

DISPIGNOU

Moulañ :
niv. 144  2.985,33
niv. 145  2.642,59
niv. 146  3.215,65
niv. 147  3.024,58
niv. 148  3.169,31
niv. 149  3.293,48

18.330,94
Bandennoù 169,40
Mizoù-post - Bruderezh 441,88
Diseurt 18,00
War un dro 18.960,22

ENKEFIADURIOU

Koumanantoù 14.891,34
Niverennoù gwerzhet 1.240,65
Chomlec'hioù kemmet 22,00
Profoù 3.071,77
War un dro 19.225,76

STAD AR C'HEF



Gounid ar bloavezhioù all 557,61
Gounid 1971 265,50
Er c'hef, d'an 31 a viz Kerzu 1971 +823,15
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Profoù

Degouezhet eo ganeomp ar profoù-mañ e-korf ar pevar miz tremenet :

MIZ GENVER. - 
F. Tourmen, 20 lur ; J. Anglade, 10 ; C. Laurent, 10 ; M. Renault, 50 ; B. 
Audic, 20 ; Yann Creff, 70 ; M. Gourlaouen, 25 ; T. Pabu, 5 ; M. Maze, 30 ; J. 
Le Moigne, 70 ; Y. Thomas, 10 ; R. Perennes, 10 ; F. Vossen, 18,06 ; H. Le Lann,
50 ; A. Le Bihan, 20 ; Y. Miniou, 10 ; F. Nedelec, 5 ; G. Chartier, 5 ; A. 
Herry, 70 ; Y. Talbot, 10 ; L. Bothorel, 25 ; Y. Bouessel, 20 ; F. Le Calonnec, 
5 ; Y. Chapel, 15 ; A. Cornic, 10 ; R. Radennec, 20 ; B. Assicot, 20 ; R. 
Brisson, 20 ; M. Drean, 10 ; G. Breton, 15 ; A. Cloître, 20 ; F. Kervella, 120 ;
P. Laurent, 10 ; H. Pungier, 5 ; J. Kotell, 5. 
- War un dro : 838,06 lur.

MIZ C'HWEVRER. - 
E. Leon, 10 lur ; E. Connan, 20 ; Y. ar Beg, 200 ; dizanv, 173,54 ; L. Bodivit, 
2 ; A. Souffes-Despré, 70 ; E. Le Carrer, 15 ; Y. L'Heveder, 5 ; M. Le Goff, 
25 ; Y. Goarin, 20 ; J. Konan, 30 ; It. Grall, 10 ; L. Raoul, 20 ; C. Barbotin, 
20 ; H. Mary, 15 ; M. Blanchard, 30. 
- War un dro : 674,54 lur.
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MIZ MEURZH. - 
H. Calvez, 70 lur ; P. Droguet, 10 ; P. Calvez, 15 ; M. Miniou, 19 ; J. Gueguen,
30 ; B. Le Nail, 5 ; P. Lemoine, 20 ; E. Ropers, 10 ; H. Le Floc'h, 5 ; C. Le 
Brazidec, 20 ; J. Bouessel du Bourg, 25 ; F. Le Bleiz, 20 ; G. Kernevez, 5 ; J. 
Derouet, 5 ; M. Le Goff, 25 ; C. Delalande, 20 ; an Dimezell St-Gal, 5. 
- War un dro, 299 lur.

MIZ EBREL. - 
D. Richard, 15 lur ; L. Bothorel, 35 ; Y. Souffes- Despre, 15 ; L. Andouard, 
30 ; P. Seutin, 15 ; R. Praud, 15 ; D. Guichard, 20. 
- War un dro, 145 lur.

1.956,60 lur hon eus bet abaoe derou ar bloaz. Bennozh Doue d' an holl 
brofourien !

" Al Liamm ", 701 Koumananter 

Emañ Al Liamm o paouez tizhout 701 koumananter, lodennet evel-hen : Aodoù-an-
Hanternoz, 103 ; Penn-ar-Bed, 166 ; Il-ha-Gwilun, 77 ; Liger-Atlantek, 34 ; Mor-
Bihan, 45 ; Rannvro Bariz, 140 ; departamantoù all, 73 ; Afrika an Hanternoz, 
1 ; Afrika Du, 3 ; Iwerzhon, 11 ; Bro-Gembre, 11 ; Bro-Skos, 1 ; Bro-Saoz, 5 ; 
Bro-Sveden, 1 ; Bro-Alamagn, 6 ; Helvetia, 2 ; Izelvroioù, 6 ; Belgia, 3 ; 
Stadoù-Unanet, 2 ; Kanada, 5 ; Haiti, 1 ; Kaledonia Nevez, 1 ; Aostralia, 1 ; 
Bro-Japan, 2 ; Itali, 1.

Sifrennoù ar bloavezhioù diwezhañ a oa ar re-mañ : 1967, 544 ; 1969, 591 ; 1970,
617 ; 1971, 640. Tizhet e oa bet ar 600 koumananter e 1970. Tizhout a reomp ar 
700 e 1972. Tu zo da grediñ e c'hellimp gounid 50 koumananter bep bloaz bremañ 
ma kresk niver an dud ha niver ar re yaouank dedennet gant o yezh. A-benn 6 
vloaz neuze - hag a-raok moarvat - e vo treuzet moger ar 1.000 koumananter. En 
Okitania, a-hervez, e kresk kalz muloc'h niver an dud oc'h adkavout o yezh.



Lod brasañ hor c'houmananterien, 424 anezho, a zo o chom e Breizh. Ar c'hementad
zo kalz gwelloc'h eget un amzer a voe, hag e-touez an 275 koumananter en 
estrenvro kalz, evel just, a zo Bretoned. Skolioù Meur ar Broioù Keltiek ha reoù
zo e Broioù Europa a zo koumanantet.

Souezhus eo kresk hol lennerien e Penn ar Bed. En Aodoù an Hanternoz hon eus 
evit ar wech kentañ ouzhpenn 100 koumananter. En Il ha Gwinum e chom heñvel 
koulz lavaret niver hol lennerien abaoe ur pemp bloaz bennak. Memes tra evit al 
Liger Atlantek. Ur greskadenn e Bro-Wened met bihanoc'h eget el lec'hioù all.

Adalek an niverenn 151 hag evit ar wech kentañ e vo moulet 1.000 skouerenn eus 
ar gelaouenn Al Liamm a ya war-raok ha trugarekaat a reomp a-greiz kalon un 
toullad keneiled hag ar re yaouank o deus hon skoazeilet da ledanaat kelc'h al 
lennerien.

P. A. B.
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Kenstrivadeg Al Liamm 

E penn kentañ 1971 e oa bet aozet gant Al Liamm ur genstrivadeg. Daou briz hor 
boa kinniget evit danevelloù, unan evit ur studiadenn war arboellerezh ar vro, 
unan evit ur studiadenn, ha daou evit barzhonegoù.

Unnek den o deus kaset skridoù en o zouez barzhonegoù, danevelloù, ur pezh-
c'hoari hag ur studiadenn bolitikel a vefe bet mat panevet ar yezh re ziaes ha 
re souezhus.

Pemp priz a oa kinniget ha tri a zo bet roet. Setu amañ roll ar prizioù :
- 200,00 lur da JORD KLER evit e zanevell " Digenvez " (A. L. niv. 146) ;
- 200,00 lur da YANN MIKAEL evit e zanevell " Ur sizhunvezh dispac'h " (A. L. 
niv. 142) ;
- 100,00 lur da ERWAN KERVELLA evit " Un dro-vale " (A. L. niv. 144).

Hor gourc'hemennoù d' al loreidi. Kaset e vo o frizioù dezho gant sekretour Al 
Liamm,

Lizhiri 

Meur a lizher hon eus bet o vennegiñ stumm nevez Al Liamm. Ar golo nevez a zo 
bet treset gant hor mignon Yann Vaze hag a ra goloioù hol levrioù abaoe un 
nebeut bloavezhioù. Soñjet hon eus ivez mirout ar memes liv a-hed ar bloaz. N' 
ouzomp ket avat hag-eñ e vo an holl a-du.

Setu amañ ali Roparz Hemon :

« Golo nevez " Al Liamm " a blij din kalz. Ya, krediñ a ran e ve mat kaout
ul liv evit pep bloaz. »

Setu amañ c'hoazh un nebeut alioù all : 

Digant V. B. :

« Gourc'hemennoù evit niverenn 150 Al Liamm. Dispar ! Ar golo a zo brav-
kenañ. Ha na kaer eo ar barzhoneg troet ganeoc'h diwar O. Lysohorsky ! Gwelet am
eus ivez gant plijadur, e vo embannet a-nevez " Ur Breizhad oc'h adkavout Breizh
" gant Roparz Hemon. Ul levr a-bouez-tre eo, ha vat a raio d' ar re yaouank e 
lenn. »



Digant F. K. :

« Bremañ ur gerig bennak diwar-benn niverenn 150 Al Liamm peogwir hoc'h 
eus roet dezhi ur wiskamant nevez. Dre vras e kavan brav ar golo nevez daoust ma
plije din kalz an hini a-raok. Un tamallig a rafen koulskoude : gwall vihan e 
kavan sifroù ar bloavezh hag an niverenn... E-keñver an danvez em eus kavet mat 
kontadenn E. ar Barzhig ; met ur pennad all a zo ar gelaouenn hag a zo da lakaat
e-touez an traoù gwellañ a zo bet biskoazh skrivet e brezhoneg. Pennad Per 
Bourdelles diwar-benn an Aotrou Kalvez an hini eo. Setu a gav din danvez hag a 
vo da zegemer buan el levrioù-deskiñ ken start ez eo ar yezh anezhañ, ken fetis 
an danvez ha divrall ar mennozioù a zo e-barzh. »
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Digant I. G. :

« Plijet e vefe an dud gant ma vefe un tammig muioc'h a geleier eus ar 
stourm a vez renet e Breizh er mare-mañ, keleier en notennoù. Ur pennad ouzhpenn
bewech ivez a-zivout pe stourm Breizh pe stourmoù pobloù all. Ha tu zo ? Chom a 
rafe c'hoazh kalz a blas d' al lennegezh " c'hlan " ha d' ar c'hudennoù 
sevenadurel-rik.

Evel just an traoù-se ne vint graet nemet ma 'z eus tud o labourat. Prest 
omp e Roazhon da gas keleier ac'halen.

Evit al lennegezh ez eus bet goulennet lennegezh arnevez, ha traoù plijus,
farsus. Sur a-walc'h ne c'hortozit nemet ar skridoù d'o embann. »

(Notennoù ez eus bet endeo war Al Liamm diwar-benn stourmoù ar broioù bihan. 
Adkroget e vo ganto kerkent ha ma vo tu. Ne vern penaos e aliomp hol lennerien 
da gas deomp keleier e stumm notennoù. An notennoù-se a rank bezañ skriverezet 
pe skrivet mat-tre war un tu hepken eus ar follenn.)

Digant A. L. :

« Un dra vat 'vefe, a gav din, pinvidikaat an notennoù, ha broudañ tud da 
reiñ danvez. Kalz n' o deus ket amzer da sevel pennadoù hag a c'hellfe kas un 
toullad linennoù berr war an dra-mañ-dra, hervez o lennadennoù pe an darvoudoù a
anavezont... ha prizius dreist e vefe evit an amzer da zont. »

Digant J. L. G. :

« Plijet on bet gant golo nevez Al Liamm. Ra vezo dalc'het ar golo nevez-
se ; egile a oa dic'hizet ha divlaz. »

Digant M. D. :

« Brav-tre e kavan golo Al Liamm. Poent e oa. » 

Digant Y. H. :

« A greiz kalon, gourc'hemennoù kalonekañ da Ernest ar Barzhig evit e 
zanevellig gaer. Ya, an den-se en deus resevet en e di ar soudard alaman a zo 
bet un den gwir. Ar Breizhad en deus gwelet er soudard alaman an Den. Un daolenn
vrav-tre eo, ha dreist-holl un testeni a garantez. Laouen bras on bet o lenn an 
danevell-mañ. »

Kamp ar Vrezhonegerien

Kamp ar Vrezhonegerien a vo dalc'het er bloaz-mañ, eus ar sadorn 15 d' ar sadorn
29 a viz Gouere, er Skol Sant-Erwan, e Kemper.



Priz an devezh : 18,00 lur (23,00 lur evit ar re a garfe kaout ur gambr dezho o-
unan).
D' ar sul 16 e vo lidet ar 25-vet deiz-ha-bloaz, n' eo ket gant ur banvez ha 
prezegennoù, met gant ur vodadeg veur en endervezh.
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Pedet eo da zont enni hon holl vignoned, ar re boas da zont koulz hag ar re n' 
int ket deut abaoe pell.

Evit kaout diskleriadurioù hag en em enskrivañ, kas keloù d' an It. de Bellaing,
28, rue des 3 Frères Le-Goff, 22 - Saint-Brieuc.

Kelaouennoù

War niverenn 75 Hor Yezh e kaver pennadoù e komz-plaen gant Anjela Duval. An 
dastumad anvet " Kaier al louarn " ennañ dreist-holl pennadoù diwar-benn al 
loened pe eñvorennoù berr. Tennet eo bet hon evezh war ur pennadig daouzek 
linenn " Ki bihan ar Feunteun " hag a zo ur wir varzhoneg leun a arz hag a 
gizidigezh. Ar yezh a zo plijus-tre hag eeun.

Priz an niverenn-mañ : 5,50 lur - Koumanant : 20,00 lur evit peder niverenn. P. 
Denis, Le Ris, 29/S Douarnenez - c.c.p. 1499-51 Rennes.

Skol Vreiz, e galleg, niv. 28, a zo diwar-benn istor, ha kelennadurezh ar 
sonerezh. Kavout a reer e-barzh ivez kanaouennoù ha meur a don evit binvioù evel
ar fleüt hag ar gitar. Priz : 2,80 lur.

Dihun, dindan renerezh J. C. Bozec, a gendalc'h da embann bep miz pennadoù e 
brezhoneg er gelaouenn " Breiz ". Abaoe an niverenn 17 ez eus zoken ur vandenn 
dreset er gelaouennig. Buhez hir a hetomp dezhi. - Rener : J. C. Bozec, 11, rue 
Michelet, Koadserho, 29/N Morlaix.

Kelaouenn Oaled Bro Bagan 

An Oaled " Ar Vro Bagan " a embann ur gelaouennig anvet An Avel. Emaomp o paouez
kaout an niverenn 5. Pennadoù dedennus e brezhoneg hag e galleg a gaver e-
barzh ; setu aman an titloù : " Evit trugarekaat parrezioù Plouider, Brignogan, 
Plouneour-Traezh " - " Deskiñ brezhoneg war ar maez " - " Breizh, Armenia, 
Euskadi " - " Pennad-kaoz gant Alan Stivell " - " Enklask er Vro Bagan ".

Hor gourc'hemennoù da dud yaouank An Oaled hag a bled gant kudennoù o bro e 
brezhoneg yac'h.

An Avel a vez gwerzhet 1,00 lur. Kiriegezh ar gelaouenn a zo etre daouarn 
Hervelina Roudaut, Kelorn, Kerlouan.

Barr-Heol 

Niverenn 72 Barr-Heol a vo gouestlet penn-da-benn koulz lavarout d' an Aotrou 
Kalvez : e vuhez, e labourioù, gant un toullad brav a luc'hskeudennoù. An 
niverenn a gousto 6,00 lur, nemet e vo graet ur priz ispisiai d' ar studierien 
ha d' an dud yaouank.
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Embannadurioù

Degouezhet eo ganeomp " Dafar ar yezh arnevez ", geriaoueg gallek-brezhonek, 
brezhoneg-gallek dre fichennoù. Ur wellaenn, implijet e vez bristol e-lec'h 
paper moan, en doare ma 'z eo kalz aesoc'h renkañ ar fichennoù. Preder, kaier 
139-140.

Er c'haier da heul 141-142 eus Preder e kaver ar rann 19 eus Geriadur Istorel 
Roparz Hemon, eus ar ger " Korf-iliz " betek ar ger " Kriz ".

Priz ar c'haier : 12,00 lur. Koumanant da 12 niverenn : 60,00 lur. PREDER c.e.p.
16 093 13 Paris.

Degouezhet eo ganeomp ivez (niv. 1426) Lec'hanvadurezh ar mor (bae Montroulez), 
un enklask graet gant Alan Ar Berr, tennet eus " Annales Hydrographiques ".
Emile Masson : Les Bretons et le Socialisme. Al levr a zo kinniget ha notennet 
gant Jean-Yves Guiomar. Kavout a reer e-barzh en tu-hont d' un digoradur hir 
gant J.-Y. Guiomar, lizhiri diembann ar Brestad Emile Masson hag e oberenn " 
Antée, les Bretons et le Socialisme ". Ur levr da lenn. Embannet gant F. 
Maspero, 1, place Paul-Painlevé, Paris (5°).

Hor Yezh

FRANSEZ KERVELLA.  Méthode nouvelle de Breton (Hent nevez d'ar Brezhoneg) 

HOR YEZH Niv. 69-70 -Kentelioù 1 - 10 : 11,00 lur 
HOR YEZH Niv. 73-74 -Kentelioù 11 - 20 : 11,00 lur
P. Denis, Ri, Ploaré, 2915-Douarnenez c.c.p. 1499-51 Rennes

Setu gant niverenn 73-74 HOR YEZH, eil lodenn " Hent nevez d' ar Brezhoneg " 
Frañsez Kervella e 20 kentel. An dorn-levr-mañ en em ziskouez deomp evel heuliad
diziouerus da g-Cours élémentaire Roparz Hemon. Savet e galleg e talc'h un niver
pouezus-tre a destennoù brezhonek hag a frazennoù-skouer.

Gant Kervella e teu pep tra da vezañ aes ha diraezus. Ne c'hellan ket hetiñ 
bremañ nemet se : ma ne vo ket al levrenn-mañ an hini ziwezhañ ha ma vo heuliet 
gant reoù all. N' eo ket 20 kentel a zioueromp, 50 kentel kerkoulz, ne lavaran 
ket.

K.

Devezhioù-studi Skol an Emsav e Plistin, Nedeleg 1971 

E dibenn miz Kerzu 1971 ez eo bet dalc'het Devezhioù-studi SKOL AN EMSAV e 
Plistin (Treger), adal er 26 betek an 29 da greisteiz. Bez e oa digoret an 
Devezhioù-studi-mañ d' ar vrezhonegerion.
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War-dro 30 studier a zo en em gavet eno, ent keitat 25 bemdez.

Daoust ma oa miret an Devezhioù-studi-mañ d' ar vrezhonegerion ez eus erruet un 
nebeut deraouidi ma voe ret ober war o zro. Setu perak eo bet rannet e pevar 
rummad, daou evit an deraouidi, na oa ket kalz enno, ha daou all evit ar 
vrezhonegerion a oa kalz niverusoc'h.

Kempennet e oa ar roll-labour evel-henn
- kentelioù da veure (eus nav eur da greisteiz) ;



- kentelioù pe labour dieub en endervezh (adal div eur betek peder eur hanter) ;
- kendael goude-se (adal pemp eur hanter betek seizh eur).

Gant ar rummad uhelañ ez eo bet heuliet peder c'bentel arbennik :
- unan jedoniezh gant Ivon Gag ;
- unan armerzh gant Tangi Louarn ;
- unan brederouriezh gant Fañch Kerren ;
- unan lennegezh gant G. Dubourg.

E-pad al labour dieub ez eus bet troet gant un toullad studierion ur pennad 
diwar ar galleg diwar-benn an dilennadegoù e Bro-Italia.

Ar c'hendaelioù a oa o danvez o tennañ muioc'h da obererezh Skol an Emsav. 
Diouzh al lun e voe komzet diwar-benn kentelioù S.A.E. eil derez ; diouzh ar 
meurzh, diwar-benn S.A.E. kentan derez ha diouzh ar merc'her diwar-benn an 
devezhioù-studi. Evit ar re-se e voe rakwelet obererezh ar bloaz a zeu ha soñjet
eo bet e vefe da ober devezhioù-studi rannvroel un tammig e pep lec'h.

Meneget eo bet ivez ne oa ket peurvat kenurzhiadur al labour ; divizet eo bet 
prientiñ an devezhioù-studi dibenn trimizvezh e-pad an trimiziad a bezh ha 
sammet eo bet an drevell-se gant ar poellgor erounit.

Herve Keraen.

Notenn. - Da geñver ehanoù Pask ez eus bet aozet tri rummad studi rannvroel : e 
Kerhan evit rannvro Roazhon ha Sant-Malo, e Plouared evit Treger hag e Pont 'n 
Abad evit Kernev. Kavet e vo an danevellskridoù en niverenn a zeu Al Liamm. Adal
bremañ avat e c'heller enrollañ evit Devezhioù-studi broadel an hañv a vo 
dalc'het e Lezneven. Skrivañ da : SKOL AN EMSAV, 30, place des Lices, 35 - 
Rennes. An deiziadoù a zo : 1 - 12 a viz Eost 1972.

IMBOURC'H - Taolenn

Niverenn 24 - 31 Kerzu 1971

Evit digeriñ ar bloaz nevez. - Dislavaroù an Emsav ; trede pennad : dislavar an 
dispac'h. - Rakkemenn. - Diouzh ar c'hiz, gant Alan Durand. - Emsav ha 
stadelouriezh, gant Alan Durand. - Bangla Desh pe fiñvoniezh un dispac'h, gant 
Alan Durand. - Bodadeg vras ar C'hevre Keltiek evit harpañ an " Northern Ireland
civil rights association ". - Galv " Skourr Breizh ar C'hevre Keltiek " da 
skoazellañ Iwerzhoniz en dienez. - Korn al lizhiri. - Evezhiadennoù. - An teodur
gant Jil Ewan. - Poblañs Vegnen B. U. gant kreizenn Vegnen. 
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Niverenn 25 - 31 Genver 1972

Emsav ha ledemsav, gant Y. O. - Dislavaroù an Emsav ; pevare pennad : dislavar 
ar stourm broadel hag ar stourm renkadel. - Enkadenn yaouankiz ar C'hornog, gant
Yann Morvan. - Devezhioù-studi Skol an Emsav e Plistin, Nedeleg  1971. - 
Azania : ur vroad wasket en Afrika, gant Jakez ar Bihan. - Keleier liesseurt.

Niverenn 26 - 29 C'hwevrer 1972

Stourm sevenadurel ha stourm politikel. - Rentañ-kont Dael gentañ Skol an Emsav,
Gwengamp 11 a viz Du 1971. - Danevelloù obererezh kreizennoù Skol an Emsav : 
kreizenn Roazhon ; kreizenn Wengamp ; kreizenn Vrest ; kreizenn ar Vro-Bagan ; 
kreizenn Begnen B. U. - Danevellskrid ar gendael diwar-benn devezhioù-studi 
Plistin. Kevrenn an eil derez. - Skol an Emsav hag E.B.V.
(An niverenn-mañ a zo gouestlet da gudennoù Skol an Emsav.)

Koumanant-bloaz : 20.00 lur. - C.C.P. Y. Ollivier 1534-25 Rennes.



Deraouiñ a ra ar c'houmanant-bloaz e miz Genver.

Skoazell Vreizh

Savet eo bet Skoazell Vreizh evit sikour familhoù ar Vretoned toullbac'het, 
sikour an doullbac'hidi o-unan ha paeañ ar mizoù evit o difenn. Kasit ho profoù 
pe an arc'hant hoc'h eus dastumet da : Skoazell Vreizh. B. N. P. Champ-Jacquet, 
35 - Rennes - kont niv. 038 985 pe c.c.p. 202-22 Rennes - en ur verkañ mat war 
gein ho chekenn : " evit Skoazell Vreizh er B. N. P. n° 038 985 ".

Bez an Aotrou Kalvez 

Divizet ez eus bet sevel ur bez d' an Aotrou Kalvez e Kemper-Gwezenneg. 
Breuriezh Sant-Erwan eo a ra war-dro evit ar mare. Gallout a reer kas ar profoù 
da Fañch Le Moal, Kroaz an Ti- Forn, 22 Plouagat - Châtelaudren, c.c.p. 2639-81 
Rennes.

Breuriezh Sant Erwan 

Devezhioù-studi Bulad. Ar vreuriezh bet diazezet gant an Ao. Kalvez, Doue d' e 
bardono, a zalc'ho gant he labour. Se a oa mennad an Ao. Kalvez, ha feal e 
chomomp d' ar pezh en deus bet c'hoant d' ober.

Evit enoriñ e anv, ha reiñ testeni eus hor feiz e dazont hor bro, e vo dalc'het 
devezhioù-studi e Bulad (22), e Skol ar seurezed, eus ar Yaou 31 a viz Eost 
adalek 17 eur betek ar Sul 3 a viz Gwengolo goude merenn.

Danvez an devezhioù-studi : " Ar gristenien e-barzh an Emsav ". Roll al labour :
- Yaou 31.08, 17 eur : degemer ha digoradur.
- Gwener 1.09 ha Sadorn 2.09 : prezegennoù ha breutadegoù.
- Sul beure : oferenn vrezhonek e chapel Sant-Bleaz e Pestivien.
- Sul goude merenn : bodadeg veur bloaziek ar Vreuriezh.
Priz an devezh : 13,00 lur.
YANN TALBOT.
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Kuzul Ar Brezhoneg

DANEVELL EUS BODADEG AN NEVEZ-AMZER

Bodadeg Nevez-Amzer Kuzul Ar Brezhoneg a zo bet dalc'het e Sant-Brieg, d' ar Sul
16 a viz Ebrel eus 14 eur da 17 eur hanter. Dileuridi ar 17 Kevredigezh a zo en 
em gavet, gant emsaverien all ouzhpenn, evit studiañ stad an Emsav sevenadurel 
hag urzhiañ hon oberennoù broadel. Amañ e fell din danevellañ ar pep pouezusañ 
eus ar pezh a zo bet displeget ha divizet.

I. - Da gentañ hon eus bet ur rentañ kont gant pep kevredigezh eus hec'h 
oberennoù. Sed amañ un nebeut anezhe :

- Skol Ober : en tu all d' ar skolldi a zo gant Marcharid Gourlaouen ez eus 260 
skoliad enskrivet, ha 26 difazier evit o harpañ. Ezhomm ez eus difazierien all 
evit stouvañ an toulloù a-benn da vloaz. Skrivañ d' an Itron de Bellaing, 28, 
rue des 3 Frères-Le-Goff, 22 - Saint-Brieuc.



- Kamp Etrekeltlek ar Vrezhonegerien : Dalc'het e vo er bloaz-mañ e Skol Sant-
Erwan e Kemper, eus ar Sadorn 15 a viz Gouere betek ar Sadorn 29. D' ar Sul 16 
pe d' an 23 e vo lidet ar 25-vet Kamp.

- Emglev an Tiegezhioù : Kestet he deus ar gevredigezh-mañ arc'hant ha danvezioù
evit sikour Iwerzhoniz an Hanternoz. E darempred emañ gant " Northern Ireland 
Civil Rights Association " (NICRA).

- Breuriezh Sant-Erwan a zalc'ho he devezhioù-studi e Bulad (22) eus ar Yaou 31 
a viz Eost adalek 17 eur betek ar Sul 3 a viz Gwengolo. Pleustret e vo war an 
danvez-mañ : " Ar Gristenien e diabarzh an Emsav ". An holl re yaouank a zo 
pedet da zont. D' ar Sul beure e vo lidet un oferenn evit enoriñ an Aotrou 
Kalvez, hon aluzener-meur, Doue d' e bardono.

- Kevredigezk an deskadurezh nevez : Tost da 100 kelenner war ar brezhoneg a zo 
enskrivet bremañ e K.D.N. Stourm a reont evit gwellaat ha kreñvaat kelennerezh 
ar yezh. Pleustriñ a reont war an doareoù-gwellañ da gelenn ar brezhoneg hervez 
liveoù liesseurt ar skolidi.
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- Kevredigezh selaouerien ha sellerien an ORTF : Labourat a ra dibaouez evit 
astenn lod ar brezhoneg. Fas koad a ra dalc'hmat ar mererezh gall, ha zoken chom
hep respont d' al lizhiri. Penaos gounit tachennoù ? Ha ret e vo deomp ober 
diskrogadeg-debriñ evit bezañ selaouet ? Ar c'homzoù hag ar skridoù ne servijont
ken.

- Skourr Breizh ar C'hendalc'h Keltiek : Er bloaz-mañ e vo dalc'het ar 
C'hendalc'h e Kembre, e Bangor, e hanternoz ar vro. Er skol-veur eo e vo graet 
pep tra. Padout a raio eus ar 14 d' an 19 a viz Eost, dres ar sizhun war-lerc'h 
ar Eisteddfod hag a vo dalc'het hevlene e kontelezh Penfro, er c'hreisteiz. Da 
vloaz, en hañv 1974 e vo tro ar Vrezhoned da zegemer ar C'hendalc'h„ Moarvat e 
vo graet e kêr an Naoned.

- Hon embannadurioù : Mont a reont bepred war-raok. Hetiñ a reer e teufe Barr-
Heol aliesoc'h er-maez, hag e kreskfe niver al lennerien. Ezhomm a vije ivez ur 
gelaouenn viziek evit reiñ keleier eus ar vro hag eus ar bed, evel ma rae Ar Bed
Keltiek. Al labour-se a zo ret adkregiñ gantañ. Un dra bouezus ivez eo mererezh 
ar c'helaouennoù. Pa bleustrer mat gant ar c'houmanantoù hag ar bruderezh e 
kresk niver al lennerien hag e teu gwelloc'h an arc'hant a zo kement ezhomm 
anezhañ evit derc'hel ha gwellaat. Al Liamm he deus tizhet he 700 koumananter. 
Ur sin kalonekaus eo.

II. - Legadoù an Ao. Kalvez, Doue d' e bardono.

Legadet en deus an Ao. Kalvez holl embannadurioù " Skol " ha " Wanig ha Wenig " 
da Guzul Ar Brezhoneg, hag ivez e skriverez nevez IBM. Kuzul Ar Brezhoneg a 
zalc'ho eta da werzhañ an niverennoù kozh eus " Skol " hag eus " Wanig ha Wenig 
". A-benn nebeut e vo kavet unan bennak evit ober war-dro ar c'hasadennoù.

Ne vo ket lezet da gouezhañ an div gelaouenn.

" Wanig ha Wenig " a vo renet diwar-vremañ gant an Ao. E. Troal, aluzener e Skol
an Aod e Gwiseni, harpet gant ur strollad re yaouank eus e gorn-bro.

" Skol " a gendalc'ho gant Yann Talbot da rener. Labourat a raio e kenlabour 
gant " Hor Yezh ". An niverenn gentañ da zont er-maez a vo an droidigezh savet 
gant an Ao. Bourdellez diwar oberenn italianek Manzoni : " An danvez-priedoù ". 
Ul levr mat-kenañ an hini eo evit ar re yaouank o studiañ ar yezh.

III. - Kudenn an doare-skrivañ.

Abaoe tremen ur bloavezh e vez dalc'het a vare da vare bodadegoù studi etre 



kelennerien ha yezhoniourien eus KDN diouzh un tu hag eus APLB - KABESK diouzh 
an tu all. Kelennerien vrezhoneg skolioù-meur Roazhon ha Brest a gemer perzh 
enno ivez. Klask a reer gwelout hag-eñ e c'heller kavout un dachenn emglev war 
ar reizhskrivadur. Un toullad mat a gudennoù a zo bet studiet endeo e-keñver ar 
yezhoniezh hag ar c'helenn, ha kement-se gant ur spered digor. Menozioù Kuzul Ar
Brezhoneg war ar reizhskrivadur a zo sklaer, skiantel, efedus, hag anavezet a-
bell 'zo : ur reizhskrivadur unvan hag unan hepken evit Breizh a-bezh.
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Se a zo bet degemeret gant an holl er c'hendiviz kentañ. Pouezet he  deus KDN 
ivez war gement-mañ : ne vo kemmet tra ebet er reizhskrivadur a implijomp keit 
ha ne vo ket an holl a-du gant ar c'hemmadennoù kinniget, mar bez kavet 
kemmadennoù reizh gouest da wellaat ar pezh a zo bremañ. Spi a zo da c'hellout 
tizhout un emglev gwirion gant ma vo studiet don ar c'hudennoù gant ur spered 
skiantel ha broadel.

IV. - Mon darempredoù gant ar CELIB.

Ur bloaz hanter 'zo e oa bet goulennet gant Kuzul Ar Brezhoneg kenlabourat gant 
ar CELIB e-diabarzh " K/Gomision sevenadurel ". D' an 9 a viz Kerzu 1970 e oa 
bet graet ar goulenn kentañ ouzh an Ao. Hamelin, kannad Il-ha-Gwilen, kadoriad "
komision an dileuridi " e-diabarzh ar CELIB. Da c'houde e kasis ur goulenn all 
war-eeun d' an Ao. R. Pleven, kadoriad-meur ar CELIB, d' an 29 a viz Kerzu. 
Termet-didermet o devoa sekretour ha kargidi ar CELIB evit respont sklaer dimp, 
ha marteze zoken e veze mouget hor goulennoù a-raok degouezhout betek ar pennoù 
bras. A-benn ar fin, o vezañ na zeue netra resis, frazennoù dispis hepken, hon 
eus kaset ar goulennoù gant roll oberennoù K.A.B. ha klemmadennoù ouzhpenn da 
gement hini a zo e burev-ren ar CELIB, d' e chomlec'h prevez, hag un eilskrid 
eus ar goulenn-se d' un darn eus an dileuridi er Parlamant gall. Neuze eo bet 
ret lakaat an afer dirak daoulagad an holl, ha n' eus ket bet tu ken da devel 
war hor goulenn. D' an 29 a viz Du 1971 e skrivas din sekretour ar CELIB, an Ao.
Pierret, e oa bet lakaet hor goulenn etre daouarn renerien " Emgleo Breiz ", hag
e oa bet kavet mat hor c'hinnig gant an Ao. Pleven, kadoriad-meur ar CELIB. 
(Seul vuioc'h moarvat ma oa aet un dileuriad er Parlamant gall a-du ganimp.) An 
Ao. Plunier a gasfe keloù din evit gwelout penaos lakaat ar C'huzul da 
genlabourat er CELIB. Met war-lerc'h se ne glevis netra ken ur wech ouzhpenn.

Er vodadeg hon eus dalc'het e Sant-Brieg d' ar Sul 16 a viz Ebrel 1972 e oa bet 
divizet kas ul lizher all da gement hini a zo e-barzh burev-ren ar CELIB ha d' 
ar gannaded, evit goulenn adarre an hevelep tra ha gouzout perak e chome mut ar 
gomision sevenadurel, da lavarout eo " Emgleo Breiz ". Hiziv dres, lun 17 a viz 
Ebrel, e lennan war ar gelaouenn " Ouest-France " ez omp bet degemeret er CELIB 
gant ar Vodadeg-Veur dalc'het e Roazhon, tra m' edomp-ni e Sant-Brieg o komz 
ivez diwar-benn ar gudenn-se. Setu eta gounezet an dra ganeomp.

Evel just ne gemmimp tra ebet en hor menozioù hag hor palioù sevenadurel ha 
broadel pa gemerimp perzh e labour ar gomision sevenadurel. Evel ar sindikadoù 
hag a asant bezañ er CELIB, ne fell ket dimp reiñ hon mouezh da gement tra a ra 
ar CELIB. Evidomp ez eo Breizh hepken hor broad, ar brezhoneg hor yezh vroadel, 
ha ne fell ket dimp lavarout ya d' ar gouarnamant gall ha d' e bolitikerezh. N' 
omp ket a-du kennebeut gant menozioù ar CELIB war ar rannvroelerezh, hag hor 
stourm evit ar bobl ne c'hell ket klotañ gant ur c'henlabour bennak gant ar 
galloud estren, evel ma teurvez d' ar CELIB ober alies. Chom a reomp eneberien 
d' ar renadur gall e Breizh, hag er maez eus ar stern politikel gall. Met tu a 
zo evelkent da gemer perzh en obererezhioù 'zo er CELIB pa dennont da 
zifennerezh hor sevenadurezh ha pa c'hellont degas un dra bennak d' ar stourm a 
renomp. Kement-se evel just hep distreiñ an disterañ diwar hor palioù broadel ha
demokratel. Mar degouezh ganimp dleout enebiñ er CELIB ouzh un dra bennak a vefe
enep mad pobl Vreizh e lavarimp sklaer hor mennad, rak ne vezimp ket deñved 
sentus ouzh an Aotrounez-vras e-karg.
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V. - Gant ar spered-se ivez e kemerimp perzh er " K/Gomision armerzhel 
kevredigezhel ha sevenadurel ", a vo diazezet e Roazhon gant lezennoù gall ar " 



rannvroeladur ". Evit difenn ar bobl gant pennegezh hag efedusted. Ret eo d'an 
Emsav mont er-maez eus ar Getto m' eo chomet kloz ennañ e-pad re bell amzer.

VI. - Evit kelennerezh ar yezh er skolioù emaomp bepred en hevelep enkadenn. 
Diouer a amzer gouestlet dezhi, diouer a gelennerien, a arc'hant, a vinvioù 
kelenn, a aozadur dreist-holl. Ret eo deomp da gentañ gounit ur Statud evit ar 
yezh. Anez da se ne vo graet netra efedus. Gant ur statud e vo tu da ober gant 
hor yezh en un doare kefridiel, hag e vo pleustret war he c'hudennoù en un doare
sirius. Se hepken a gonto evit ar bobl. Ar peurrest a zo farouellerezh. Skouer 
Kembre a zo sklaer war ar poent-se.

VII. - Kudennoù all a zo bet studiet ivez. Hon darempredoù gant an emsavioù 
broadel all a-ziavez Breizh. Sinet hon eus ivez ur c'houlennadeg evit ma vo 
lezet dieub gant an arme c'hall kamp soudardel Larzac en Okitania, hag unan all 
evit frankiz Mab-den e Tchekoslovakia. Ur studiadenn war stad hor yezh a zo bet 
goulennet diganeomp gant an Emsav sevenadurel flandrezat hag a zo oc'h ober un 
enklask war ar yezhoù hag ar sevenadurezhioù gwasket.

Ar vodadeg-veur bloaziek eus Kuzul Ar Brezhoneg a vo dalc'het d' ar Sul lañ a 
viz Here.

YANN TALBOT, kadoriad K.A.B.

Oc'h adkavout an hentoù

Gweltaz ar Fur a zo unan eus ar varzhed nevez. Brezhoneger a-vihanik, ganet e-
kichen an Henbont, e kan peurliesañ e brezhoneg. Kanañ a ra sonioù kozh, 
kanaouennoù krouet gantañ, pe re Alan Stivell pe Jil Servat, rak an holl varzhed
nevez a ya gant ar memes hent. Kanañ a reont tonioù Barzhaz Breizh, " An Alarc'h
" pe " Gwerz Pontkallek " o vezañ ar re vrudetañ er mare-mañ. Skrabañ a ra e 
c'hitar hag ur soner donezonet ha leun a faltazi, Mikael Mouazan, a ambroug 
anezhañ pe gant e violoñs bihan pe gant ur vandolinenn pe gant loaioù evel ma ra
lazoù-seniñ Iwerzhon. (Souezhus eo levezon sonerezh-pobl Iwerzhon er mare-mañ ha
penaos e tap mat an doare iwerzhonat koublad ar Fur-Mouazan pe laz-seniñ Alan 
Stivell, da skouer.)
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Gweltaz ar Fur a gan ivez sonioù Bro-Wened (Marv soudard ar Fur eus Gemene), re 
deut eus Enez-C'hroe (Gallig, Mon Gonzesse, Premier Jour de l'An). Kudennoù 
Breizh a-vremañ a vroud e awen ivez (Emgann Montroulez, An holl bobl er-maez eus
al lezenn). Dont a raio er-maez emberr ur bladenn 45 tro, warni div eus e 
ganaouennoù (Pichon a Lovedan, Ur son eus Bro-Wened) ha barzhoneg Paol Keineg 
(Transocéan Brest), en deus savet ar sonerezh anezhañ, e ti-embann Kelenn, 9, 
rue Baratoux, Sant-Brieg, hag en deus embannet endeo pladennoù Servat.

Ar ganerien nevez a gas war-raok o ervenn. N' eo ket ar brud a glaskont, nag an 
arc'hant. Petra o c'has war an hentoù ? Displegañ a rankont poanioù o fobl, he 
reuzeudigezh, hec'h uvelded, he meni a gablusted. Mouget re bell e klask ene 
Breizh, dre o mouezh, en em zispakañ . Ar sonerezh-pobl-se n' eo ket stag hepken
ouzh an amzer dremenet, met digoret eo war gudennoù ar mare. Ar sonerien-bobl a-
vremañ a grou tonioù ha tezennou nevez. Adkavet o deus an hentoù. Ganto e tiwan 
en-dro ar spi. Ar Gelted o deus c'hoazh, war a seblant, un dra bennak da zegas 
d' ar bed.

P. A. B.

AN DARVOUDOÙ E BREIZH



Sant-Brieg.

Micherourien ar Joint Français o deus diskroget gant o labour abaoe ouzhpenn 5 
sizhun. D'ar Meurzh 19 e oa deut (hervez ar c'helaouennoù) 12.000 den eus pep 
korn ar vro da sikour 900 micherour al labouradeg en o stourm. Diskleriet eo bet
e lakae enkadenn ar Joint Français war wel « kudenn ar greanterezh er vro, 
kudenn stumm ar c'hargoù krouet hag an doare ma vevo al labourerien a fell dezho
chom e Breizh ». Renerien vras ar Joint Français a zo e Pariz. Evit ma vefe 
diazezet al labouradeg he deus kêr Sant-Brieg roet 14 kantarad hag ur sikour 
2.500.000 lur.

Al labour avat a zo start hag ar gopr izel, war-dro 900 lur ar miz, kalz 
izeloc'h eget gopr ar re a labour er memes ti e Pariz. Ur gwir skouer a 
drevadennerezh eo eta. Digarez ar renerien eo e kasont pell o marc'hadourezh, 
dreist-holl etrezek Bro-Alamagn hag ar Benelux. En abeg da se, emezo, an 
embregerezh hag a labour dija war goll, a vefe en arvar (ma kreskfe ar goproù) 
da serriñ ar stal a-benn un nebeut mizioù.
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Keleier diwezhañ. - Goude daou viz diskrog-labour o deus renerien al labouradeg 
asantet kreskiñ gopr al labourerien. Divizet eo bet adkregiñ gant al labour d' 
an 9 a viz Mae.

Ar Skol-Veur.

14 a viz Meurzh, Roazhon. - Evit goulenn ma vefe krouet un un aotreegezh-kelenn 
vrezhonek o deus 200 studier aloubet sekretourva Skol-Veur Breizh Uhel e-pad 
teir eur. Ar C'huzul Breizhat savet tri miz zo gant ar gevrenn geltiek, enni 600
studier, en deus diskleriet d' ar c'helaouennoù abegoù o stourm. E-pad an 
dalc'h-se o deus ar studierien selaouet pladennoù hor c'hanerien a-vremañ ha 
kanet e brezhoneg.

An Iliz.

D' ar sadorn 29 a viz Ebrel ez eus bet dalc'het div vodadeg e Roazhon. Unan gant
" Les silencieux de l'Eglise " hag eben gant strollad Bodkian (Boquen). Ar pezh 
a vije nec'hus kerkoulz evit ar gristenien hag evit pennoù an iliz eo e 
seblantfe an daou strollad kemer ul liv politikel. Eskibien Vreizh (nemet hini 
Naoned) o deus lakaet ar strolladoù-se war evezh hep n' o dije, war a seblant, 
dalc'het kalz a gont eus o diskleriadur.

Tarzhadennoù.

Da heul tarzhadenn ti-hañv un tisavour parizian e Sant-Malo ez eus bet harzet 13
Breizhad en o zouez meur a labourer-douar, studierien, embregerien hag ur 
medisin. Tamallet e vez dezho triwec'h gwalldaol all. Kaset int bet da Bariz.

C'hoariva.

Studierien Roazhon o deus c'hoariet er gêrbenn hag e Skol-Veur Brest " An 
Houlenn ", ur pezh-c'hoari modern, bet savet e brezhoneg gant unan anezho ar 
japanat Makoto. Hemañ en deus displeget goude an abadenn penaos ha perak an doa 
desket brezhoneg ha savet ar pezh-c'hoari-se diouzh doare e vro.

" An Houlenn " a zo bet c'hoariet en un doare modern-tre, hep kinkladurioù met 
gant gouleier ha sonerezh. Diskouezet o deus ar c'hoarierien kalz a ampartiz, o 
distagadur a oa mat-tre ha splann. An arvesterien a vo marteze un tammig 
diheñchet gant an doare-c'hoariva asiatek, un tamm esoterek gant sioulderioù hir
hag ur c'hoari gouleier aroueziel evel ar pezh e-unan.

Hor gwellañ gourc'hemennoù d' an oberour ha da studierien vuhezek Roazhon. Spi 
hon eus e kendalc'hint war an hent-se hag hor bo tro d' o gwelout adarre er 



bloavezhioù da zont.

Ur strollad c'hoarierien okitaniat " le teatre de la Carriera " a zo deut da 
Vreizh da c'hoari ar pezh " Mort et Résurrection de MT Occitanie ". Ar 
c'hoarierien-mañ n' int ket tud a vicher. Bevañ a reont diwar ar c'hoariva hag 
al labour-douar. Danvez ar pezh a zo kudenn ar c'houer okitaniat a zizolo a-hed 
ar pezh-c'hoari e vez drouk-implijet war un dro evel labourer-douar hag evel 
okitaniat. C'hoariet eo bet e Plougonven d' ar 1-añ a viz Ebrel hag e Plouzane 
d' an 2.
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ANJELA DUVAL

Ki bihan ar feunteun

Va labous-ki deut d' am heul davit dour a wel evit ar wech kentañ e skeud 
er feunteun... Sellout 'ra souezhet. Fichañ 'ra e lost hag ober orbidoù da gi 
bihan an dour. Ki bihan an dour a respont seven d' e orbidoù.

Tostaat a ra e fri. Ki bihan an dour a dosta e hini ivez. Emaint fri ouzh 
fri. Evit toullañ kaoz evel ma ra an dud seven ec'h astennont o fav an eil d' 
egile. Gwa ! Kollet en deus va labous-ki e gempouez, strafuilhet an dour ha 
steuziet ki bihan ar feunteun... Souzañ 'ra disouezhet ha nec'het. Sellout a ra 
ouzhin pinous, ha mont ar ra war gab e reor war ar c'hlazenn da lipat e droad 
gleb, en ur soñjal 'michañs gant c'hwervoni en trubarderezh ki bihan an dour...

Kaier al Louarn (HOR YEZH)
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IONA

Al Liamm ene

En ti-se e oa ur regennad armelioù koaret-mat ha lufret : ar pres-horolaj 
e kreiz, ur gwele-kloz, dirazañ ur bank-tosel e-kichen an oaled, hag, er penn 
all, ar " gabared " gant orjal melen oc'h ober tu-krec'h an norioù evit an aer 
da c'hellout mont e-barzh. En traoñ eo e veze lakaet ar podadoù laezh, an amann,
an tammoù kig-sal poazh. Uheloc'h, war stalafioù, pezhioù listri dibabet e oa 
eno evel kinkladur. O tont eus an nor, a-dreuz war al leurenn, e weler ur 
planken a-vent da vezañ lakaet warnañ ar c'helorniad dour naet, gant ur gloge e-
barzh, hag ur besel all bennak e-kichen da beurwalc'hiñ enni ur volenn pe ur 
plad. A-us, hag a-dreuz war-du ar siminal, ar planken-bara gant un dorzh pe ziv 
divoulc'h. Sed pezh a verzer o tont en ti-se, heñvel ouzh holl diez war ar maez,
e Breizh, en amzer-se. Un dra bennak avat, en doare ma oa pep tra kempenn, en e 
lec'h, en e reizh, a roe da anaout un evezhded, un aked, arouez ul lusk-buhez 
eeun nemet andoniet gant un nerzh a vezer evel aloubet gantañ, hep gouzout... 
ken ma kejer gant tud an ti... En o doare d' ho tegemer, e dremm seder an den, e
mousc'hoarzh iskis e wreg, en em ziskoueze deoc'h andon an nerzh-se : ur wir 
garantez. Evel ur seurt doujañs fromet e teue deoc'h, neuze.

Eñ a oa ur c'haer a baotr, mentet mat, sonn en e zalc'h kempouez, gant e 
bennad blev melen sklaer, e zaoulagad glas leun a vuhez, evel ur greñvded sioul 
en e holl zoareoù.

Hi, avat, en enep, n' heller ket ober diouti ur goantenn ! Treutik ha 
bihan a-walc'h, blev du dezhi, plañsonet start en daou du he fenn, e-giz da vont
gant koef ar vro, e tarzhe koulskoude eus he selloù hevelep levenez. He 
mousc'hoarzh a oa ken drant, ken ne veze ket merzet diouzhtu e tiwane war ur 
genou distreset gant ur pezh dant-kreiz o vountañ er-maez... Nann, a-boan ma 
reer van eus ar si-se kement e touge ar c'horfig, stenn en he dilhad eeun, ken 
naet ha ken kempenn, ur seurt nerzh-bevañ entanet.
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Pa ris anaoudegezh gant an dud-se ha gant o zi, ha me yaouankik, e oa e-

doug un hañvezh bennak, pa eas va zud da weladenniñ kerent he doa mamm er vro. 
Soaz, ar wreg, a oa kenitervez dezhi. Pezh am boa damglevet eus buhez an daou 
zen-se en doa roet din da gompren e oa enni un dra divoutin ha diaesterioù. 
Kement-se, moarvat a dalvezas d' am spered yaouank sellout oute gant un evezh 
digor. Evel ma oa dereat e oamp degouezhet un tammig a-raok koulz adverenn ha 
degemeret e oamp gant Soaz. Un tammig goude e teue Fañch d' e dro. Eskemmet ar 
frazennoù dereat kustum, ha pedet da vont ouzh taol, en em sile en-dro deomp 
evel un aergelc'h skañv, evel ur barr a levenez... Hi a lakae bolennoù dirazomp,
ur pladad amann fresk, a voulc'he un dorzh vara, tapet gantañ diwar ar planken 
a-us, rak hi ne oa ket bras a-walc'h. Piv a droc'he an tammoù bara ? Eñ pe hi ? 
Piv a dape ur gastelodenn, a lakae dour enni, a c'hwezhe war an tan ? Jestroù an
eil a genglote ken brav, evel kan ha diskan, gant re egile ken ne vezed ket evit
gouzout ? Fañch avat eo a yeas da gerc'hat ur voutailhad sistr. Hag ar gaoz a 
savas diwar-benn ar sistr-se, soñj am eus. Hon ostiz a roe da c'houzout en doa 
dibabet ar voutailhad-se, e-touez lies a rummadoù all, evit reiñ deomp da dañva 
un dra vat. Va zud a ouie e oa brudet sistr Fañch Maze er vro, ha gourc'hemennoù
a raent dezhañ. Gant un tammig lorc'h, nemet eeun ha brav, e respontas en ur 
reiñ un nebeut diskleriadurioù. Penaos e tibabe al lec'h da blañtañ e avalinier,
ec'h eveshae o c'hresk, ar c'houlz hag an doare da zastum an avaloù hervez al 
lies-seurt a oa dioute, d' o berniañ, d' o malañ. Penaos ec'h aoze un dorchenn 
evit ar wask, e tegemere e beselioù a-ratozh an dourenn alaouret, he mire e 
boutailhoù a vent hag a liv resis, klenket en ul lec'h diouzh-se, e-lec'h ma 
tleent bezañ lezet kement mañ kement a amzer. Holl gement-se, daoust ma oa 
troioù-micher, ne oa tamm randonus ebet da selaou kement ma tiskoueze temz-
spered an den o klask ar pep gwellañ, aketus ha gant kalon. E-keit ha m' edo o 



kontañ e chome ec'h evezh bepred en-dro d' e wreg : tremen dezhi un tamm bara, 
diskarg sistr en ur volenn - unan hepken o doa evito o-daou, merzet am boa - 
oc'h ober war-dro an tan, keit ha ma chome hi azezet ouzh taol ganeomp, 
traoùigoù graet evel-se, hep ober van. Lavaret am eus dija pegen diardoù a oa 
doareoù an daou-se, ha koulskoude e tiskouezent bezañ poulzet gant un nerzh 
kuzh, o hadañ en-dro dezho dudi ha skañvded, ul lusk a emglev don diwanet war-
eeun eus o div galon ken start liammet.
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Daou vugel a oa en ti, d' ar c'houlz-se : ur plac'hig hag ur paotr, 

yaouankoc'h. Ken koant e oant an eil hag egile, o tennañ kentoc'h d'o zad. Evezh
tener ar gerent en-dro dezho a seblante talvezout evito ur gened ouzhpenn. Ar 
gened-se a skede ivez, evel kreñvaet dre dremen dreze, war dremmoù ar gerent. 
Alies, goude an devezh-se ma oamp deuet evit ar wech kentañ da di Soaz ha Fañch,
e klevis va zad ha va mamm oc'h estlammiñ war o-divout ; chomet eo ivez, start 
em eñvor, an daolenn a eürusted kaer am boa gwelet eno, gante.

Digant Mamm e klevis diwezhatoc'h, istor o dimeziñ. Soaz eta, a oa merc'h 
henañ un tiegezh tud a-zoare, a labourerion kozh er vro, perc'henn d' o zi ha d'
o douaroù. Eñ, Fañch, a oa mab un devezhier, dezhañ ur vandenn-vugale. E wreg, 
sammet gant al labour hag ar boan - ne oant ket pinvidik - a varvas abred. Ar 
baotred, kerkent ha deuet en oad a yeas, eta, da zevezhata da heul o zad, en 
tiez war-dro.

N' eus bet den evit kontañ penaos e tiwanas hag e kreskas ar garantez etre
an daou amezeg. En em welout a raent, anat eo, pa zeue Fañch da labourat da di 
gerent Soaz. Araok se, dija, moarvat : war hent ar bourk en ur vont d' ar skol, 
pe d' ar sul, d' an oferenn pe d' ar c'hatekiz. A-hend-all avat, tud 'n Ostiz, 
n' en em veskent ket kalz gant an dud all, un tammig lorc'hus ma oant. D' ar sul
d' abardaez, marteze, pa en em vode a-wechoù, tud ar gêriadenn, war al leurenn-
greiz, en-dro d' ur c'hrogad c'hoari-kilhoù. Ne oa ket ar c'hiz, neuze, d' ar 
yaouankiz, diskouez dirak an holl piv a glaskent daremprediñ, hogen en em 
welout, ha komz, eeun-hag-eeun, an eil gant egile o devoa tro d' ober e-doug an 
amzer diskuizh-se, d' ar sul. Gant nebeut a dra en em intent ar c'halonoù... Un 
dro bennak, hag an amzer o vont, e savas emglev-dimeziñ etre an daou yaouank-se.
Emglev etrezo, avat ne oa ket a-walc'h... ha pa rankjont klask asant tud ar 
plac'h eo e savas enebiezh... « N' hoc'h ket fur a-walc'h, emeze d' o merc'h ? 
Ar Vazeed-se n' int ket eus hon renk ! » Sed aze ar varn diskleriet ! Evel-se e 
oa, en amzer-se : dispartioù kreñv etre ar rummadoù-tud. Ha petra he dije graet 
ar plac'h ? Soñj ar stourm n' helle ket zoken diwan en he spered. N' helle ket, 
kennebeut, bezañ torret al liamm stignet ken start dija etrezi ha Fañch. Hag e 
kendalc'hjont d' en em zaremprediñ, e kuzh, daoust d' o foan-spered. Hag e 
c'hoarvezas kement a dlee c'hoarvezout : dougerez ar plac'h... Ret mat a oa 
neuze, asantiñ da zimeziñ an daou-se... ret gouzañv, an dismegañs, an dizenor...
Hep kleier na pred bras, na lid, na brud, ur beurevezh abred e oant euredet... 
hag e oant, koulz lavarout, dilezet o-unan.
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Kavet gante un tamm ti, un toullad arrebeuri kozh, an nebeut listriaj ret,

e oant krog gant o buhez a briedoù. A-walc'h e oa evito o c'harantez da leuniañ 
o amzer a levenez. Kalonek ma oant ivez evit al labour, e kavjont tro, tamm-ha-
tamm, da brenañ loened, da feurmiñ muioc'h a dachennoù-douar, ha da ren un tamm 
buhez dereat. Ganet e oa dezho un verc'hig. Kerent Soaz, hag int o chom tostik 
er gêriadenn, ne raent bepred darempred ebet ganti : evel pa ne vefe ket diouti 
ken... Gouezet am eus ne reas ar vamm-gozh anaoudegezh gant he merc'h-vihan 
nemet kalz diwezhatoc'h.

Ar bloavezhioù a dremenas. Ar brezel - hini " parvarzek " evel m' eo anvet
- a reas e reuz. Va zad, evel an holl wazed, a oa galvet. Mamm gant he zri bugel
a zeuas adarre da Vreizh, o pellaat eus ar c'hêrioù bras. Tonton Per ha Tintin 
Gaïd, kerent Soaz, hag a oa deuet da chom tost d' ar bourk, a welemp alies a-
walc'h. Nep tro ne veze komzet eus o merc'h henañ, o chom bepred gant e den hag 
o daou vugel - ur paotrig a oa ganet dezho c'hoazh - e Penn-al-Lesker. Eno ez 
aemp, ni, ur wech an amzer hag e kavemp ken bev bepred, etre an daou bried, 



hevelep aked karantezus. Fañch, dezhañ ur si-yec'hed bennak, ne oa ket bet 
soudardet. Ne zeue hini ebet anezho, koulz lavarout, tro ebet, d' ar bourk. 
Lena, ar plac'hig a zaremprede ar skol. Ar paotrig a varvas. Adalek neuze, me 
gred, eo e torras krizder Mamm Soaz. En em gavout a raent, un tammig evel dre 
zegouezh, d' an oferenn-veure, a-wechoù. Lena a zeue he moerebed d' ober war he 
zro, stad enne gant koantiz ar plac'h. Soñj am eus eus ar sul-se ma 'z eas « en 
koef », evel ma veze lavaret. Na brav e oa gweet he c'huchennad blev melen 
dindan stroñs koef diwaskellet bro-Dreger !

Ar brezel a gendalc'he, ha gant ar bloavezhioù o tremen e strishae an 
danvezioù, ar pourvezioù-bevañs. An dud diwar ar maez en em zibabe gwelloc'hik 
ha ret e oa mont da c'houlenn digante, bara, bleud pe batatez. Un dro bennak e 
oamp en em gavet, evel-se, e ti Vaze. Un degemer ken hegarat hag ar gwechoù-all 
e oa graet deomp. Koulskoude un netraïg a gavemp kemmet en aer an ti : Soaz ne 
oa ket heñvel he dalc'h, ne oa ket ken seder. Rebechoù he dije da glevet digant 
he merc'h, war zigarez tra pe dra, o tamall, soñj am eus, an arrebeuri ar c'hiz 
kozh, an doare-mañ-doare ha ne dlee ket bezañ implijet ken. Flemmus a-walc'h ar 
c'homzoù. « Ma ! a responte Soaz, habask, mat eo evel-se c'hoazh !... » Santout 
a raed un dristidigezh anat en he mouezh. An tad a gendalc'he da vousc'hoarzhin,
o tiskouez bezañ kentoc'h a-du gant an hini yaouank, e verc'h. Kentañ troc'h, 
deomp da verzout, en emglev marzhus hon doa anavezet o ren en ti...
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Echu ar brezel e rankjomp, adarre, kuitaat ar bourk-se. Un dro bennak e 

klevjomp keloù eus marv Soaz... Pa en em gavjomp gant unan bennak eus ar familh 
e klevjomp e oa aet, evel-se, war fallaat, tamm-ha-tamm, hep kaout kleñved anat 
ebet, o kenderc'hel bepred da vont... ken e oa marvet...  « Un tamm 'zo ne veze 
ket gwelet ken, e oa lavaret deomp, ha marvet eo hep ne oa gouezet e oa klañv ! 
» Dre an diviz o kenderc'hel hon doa klevet e oa Lena koantoc'h-koantañ, hag he 
doa kemeret kalz a levezon en ti, dreist-holl war he zad, ha kement-se dija a-
raok marv he mamm. O soñjal er pezh hon doa merzet e-doug hon gweladenn 
diwezhañ, ne oamp ket re souezhet... « Kemmet eo pep tra en ti, eme an hini a 
gonte, skarzhet kuit an armelioù kozh liv ar c'histin gante, en o lec'h ez eus 
bremañ reoù goad melen sklaer ; lamet ar gwele-kloz, ar bank-tosel, en o lec'h 
ur gwele digor (ur gwele " plat " a lavare) ha kadorioù-plouz. » Ne lavarjomp 
netra dirak an hini a roe deomp an diskleriadurioù, hogen, adal ma en em gavis 
va-unan gant Mamm : « Paour-kaezh Soaz ! » a voe hor c'hlemm tristik. Hag e 
soñjemp er boan he doa bet o welout penaos e troe an traoù en he zi. Pegen don 
gloazet - betek marteze en em lezel da vervel... - pa oa distignet al liamm 
birvidik-se a oa etre Fañch hag hi ; aze e oa hec'h holl nerzh-bevañ. Ha bremañ 
en em gave evel kollet, hec'h-unan en ur bed dislivet, troc'het eviti pep andon,
pep ster, pep abeg da gement tra... Penaos ober pa ne gave ken en-dro dezhi 
jestroù ha selloù tenez ha ken evezhiek an hini a gare ? Pa wele anezhañ o treiñ
d' an diseblanted, hag a-wechoù, marteze, tremen hep diwall d' he dismegansiñ, 
ken troet ma en em ziskoueze neuze da zegemer menozioù, c'hoantoù e verc'h 
koant, da blijout dezhi... ha tamm ebet ken d' e wreg, gwechall ken prizet 
gantañ koulskoude... A-walc'h a oa eviti... a-walc'h, ha... re ! petra a dalveze
bevañ ken... ?
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Yann MIKAEL

Dial an dogan

« Neuze, Sulian, merenn vras 'vo e'z ti warc'hoazh ? Pa n' eus nemet ur 
verc'h ez eo reizh ober an traoù evel ma tere. »

Setu pezh en doa lavaret Yann Frioù da Sulian Juhel ouzh tal e varrikenn, 
gant ur flemm goap a-boan kuzhet. Lastez anezhañ ! Gouzout a rae ervat pezh a 
lavare, evel an holl e ouie ne oa ket Rozenn e verc'h wirion. Muioc'h c'hoazh, 
en doa Sulian gwelet ha klevet Yann, e amezeg tostañ , oc'h ober ar brabañser, 
meur a wech, dirak tud, ha kontañ dezho penaos en doa dalc'het ar c'hantolor pa 
oa deuet ar FIFI da c'hoari koukoug e gwele Sulian. En em c'houlenn a rae zoken,
a-wechoù, ha ne oa ket bet bountet ar gastaouer-se etre divvrec'h e wreg gant 
Yann, a felle dezhañ en em zialañ da vezañ bet kaset da sutal brulu gant 
Madalen, p' en doa klasket ober e baotr brav en-dro dezhi, ur wech distro, den 
ne ouie penaos, eus ar brezel, e-pad m' edo eñ Sulian kampbac'het en Alamagn. Ha
gwir e oa c'hoazh. Jord Mahe, e vignon nemetañ , en doa lavaret an dra-se 
dezhañ, etre div werennad sistr, un deiz ma oa gwall dommet endeo d' e benn. 
Gwir pe faos an dra-se, e save ar gounnar ennañ bewech ma kave dezhañ e komze an
dud diwar e benn dogan. Hogen ivez, kerkent e save kreñvoc'h c'hoazh e vezh, rak
gwir e oa, trubardet e oa bet gant e wreg, met ne c'houzañve ket goaperezh an 
dud ha hini Yann Frioù dreist-holl, an hini flemmusañ . Petra a c'hortozez 
diganin, Yann ? Ma lazhin va gwreg evit ober dezhi talañ he zrubarderezh ? Emañ 
ar gwir ganit marteze, met c'hoant a'm eus da 'z lazhañ ivez, hailhon ; darbet 
eo bet din, n' ouzon ket pet gwech, tapout krog e'm fuzuilh hag ober dit tevel 
da c'henou bras da viken. Nemet, laosk eo an doganed, tapet o deus ar c'hleñved 
mezhus, pep hini henn goar, ha va anaout a rez, Yann, gwelloc'h eget nikun. Ya !
Laosk ez on, hogen pa zeuio ar c'hwiled d' ober re a cholori e'm fenn, e tihunin
gant an droug. Ne c'hoarzhi ket atav Frioù.

* FIFI : F.F.I. ; tud Gwenvenez a lavare FIFI, en un doare un tammig dismegus.
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Sammañ a reas Sulian ur forc'had teil diwezhañ war e garrigell ha, goude 

ur skopadenn en e zouarn, e ruilhas e garrigellad o tiverañ gant an hañvouez 
trema ar bern teil, ma pigose ur vandennad yer, en o c'hreiz ur c'hilhog balc'h 
o strakañ e eskell. Tec'hout a rejont en ur glochañ pa skuilhas e garrigellad, 
hogen ar c'hilhog dispont a bignas war ar bern teil evit teurel ur " c'hokoriko 
" dispar, evel p' en dije fellet dezhañ daeañ Sulian.

« Fellout a ra dit ivez ober goap ouzhin, » a laoskas Sulian, kounnaret, 
etre e zent, « diwall da reor, va lakepod, me 'zo 'vont d' ober dit serriñ da 
veg bras ! » Hag hon den da dapout ur maen ha d' e deurel ouzh ar paour-kaezh 
kilhog, a skarzhas kuit ar wech-mañ. Kregiñ a rae ar c'hwiled d' ober cholori e 
penn Sulian, dihunet gant an alkool o sevel diouzh e gofad sistr.

Goulennet he doa Madalen outañ skubañ ar porzh ha renkañ an traoù en-dro 
d' an ti ha d' ar staolioù, evit ma vefe koujourn an ti-feurm evit ar sul, n' en
doa c'hoant ebet avat d' ober tra. « Ar Vadalen gaer zo aet d' ar vourc'h gant 
he merc'h, da brenañ traoù lipous evit hec'h abadenn lip-e-bav, ha warc'hoazh e 
vo leun an ti gant c'hoarzhadennoù he c'hoarezed, pa na vo ket reoù va breudeur-
gaer Job ha Loeiz hag o bugale, hag e vin, me, e'm c'horn, evel boaz, evel ur 
paour-kaezh dogan ac'hanon. Nann 'vat, mil c'hast ! Ne rin netra. Kregiñ a raio 
ar Vadalen er skubell, mar plij dezhi, pa zeuio en-dro d' ar gêr. Evañ a fell 
din ober hiziv hag emaon bremañ o vont da dommañ va fenn da vat gant ar gwin. 
Piv a staot ouzh ar voger en ti-mañ, me eo c'hoazh, nann ? »

Touforek-kenañ e oa an aer ; diouzh tal Sulian e tivere ar c'hwez evel an 



dour diouzh an delioù goude ur barrad-glav. Abaoe miz ne oa ket kouezhet an 
disterañ takenn c'hlav ; skediñ a rae an heol er miz Mae-se evel e-kreiz miz 
Gouhere, ha ne oa ket zoken ur mouchig avel evit distanañ. Torchañ a reas Sulian
e dal gant kil e zorm, ha, goude plantañ e forc'h er bern tell, e stlejas e 
votoù etrezek ar c'hav gant soñjoù du leun e benn. Ken du all e oa ar c'hav,
met ne enaouas ket ar goulou ; e faou e oa, anaout a rae an disterañ kornig ha, 
ken aes hag ul louarn oc'h adkavout ur preizh kuzhet, e krogas en ur voutailhad 
win a-dreñv ur varrikenn. Azezañ a reas war ar skaoñv kozh, rimiet gant stradoù 
brageier rummadoù everion hep sec'hed. Harpet e gein ouzh ur varrikenn, e 
tistouvas e voutailhad o kemer e amzer evel p' en dije bet ul liderezh da zoujañ
er vezventi ; gant kement a liderezh all e stagas da lonkañ gwerennadoù. En 
amc'houlou ar c'hav, sklerijennet hepken gant ur prenestrig toullet e tevder ar 
mogerioù, en em lakaas daoulagad Sulian da skediñ en un doare iskis, evel p' en 
dije sellet ouzh ur bed dianav. Klask a rae ankounac'haat pezh a ranne e galon 
dre veuziñ e c'hlac'har er gwin, hogen ar c'hontrol bev a c'hoarveze ennañ : an 
holl brantadoù eus e vuhez c'hwitet a zeue fraezh d' e spered.

197
Adwelout a reas deiz e eured, pa zeue er-maez eus iliz Gwenvevez, Madalen 

ouzh e vrec'h. Lorc'h oa ennañ an deiz-se, ar maout oa deuet gantañ, p' edo 
endeo tri pe pevar faotr all oc'h ober o lez da verc'h henañ ar g-Koadkadened, 
hogen, eñ, Sulian, ne oa ket forzh piv ! Mab nemetañ ar Juheled, mar plij 
ganeoc'h, dezho atant an Draeneg, tri-ugent devezh-arat ennañ. Ouzhpenn-se e oa 
ar Goadkadened kileed d' e dud abaoe pell, gant ur vamm-gozh bennak d' e dad, 
keniterv d' ur vamm-gozh ken bennak all da Vai Brangwen, gwreg Yann Koadkaden, 
tad Madalen. Gant hevelep degouezh ne c'halle an daou diegezh nemet bezañ plijet
gant eured Madalen ha Sulian. Ne oa ket eñ ken kaer paotr ha Youenn Gwizheneug 
pe Herri Hamon a blije kement da Vadalen korolliñ ganto pa veze bal eured pe 
fest-noz. Ur gwall koroller e oa bet anezhañ a-viskoazh, hogen perzhioù mat en 
doa a-du-rall, un den kreñv ha postek e oa. Piv en doa dibradet diouzh he 
sichenn annev govel an tad Hamon, he lakaet war al leur hag en-dro en he lec'h, 
hag evel-se seizh gwech diouzh renk ? Den estreget Sulian ! Ya, kreñv evel ur 
marc'h e oa, hag evit ren un atant ez eo gwelloc'h bezañ un den kadarn eget ur 
c'hanfard. Kreñv avat ne dalv ket beulke evit ar peurrest, gouzout a rae ren e 
aferioù koulz hag ar re all hag evurus e oa bet Madalen gantañ goude o eured.

Bloaz goude e voe ganet ur mabig anvet Erwan evel e dad-kozh, ur c'haer a 
vabig, leun a vuhez hag a goantiz. E barr al levenez e oa Madalen gantañ, hogen 
ur gwallzarvoud amoet a zeuas da derriñ sioulder e oaled, ha fazi Sulian e oa. 
Bezet milliget da viken an deiz-se. Deiz diwezhañ an eost e oa. Distreiñ a rae 
gant ur c'harradmalanoù dre hentig stroñsadennek Kermerion, hag Erwan kluchet e 
krec'h ar c'harrad. Atav e felle dezhañ pignat er c'hirri, ken plijet e oa gant 
an dra-se. Ar gazeg skoemp en doa d' an ampoent a reas ul lammtreuz, tremen a 
reas unan eus rodoù ar c'harr en un anrod don, ha, gant brañskellerezh trumm ar 
c'harrad, e kouezhas ar paour-kaezh Wanig hag e torras e livenn-gein ouzh ur 
maen tev, a oa dres aze, siwazh, war ribl an hent-karr. Kerkent e voe kaset d' 
an ospital Sant-Jalm e Naoned, met ne voe ket tu d' e bareañ, pemzek deiz goude 
e varve.
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Doaniet-bras e voe Madalen gant marv Erwan, betek kouezhañ klañv gant ar 

glac'har. Rebech a reas ouzh Sulian bezañ kiriek eus marv o mab, arabat oa 
dezhañ tremen dre an hentig fall-se, strizh ha klegerek. Goulennet he doa outañ 
kemer an hent bras, hiroc'h, diogeloc'h avat. Graet en doa diouzh e c'hiz, hag 
ivez, diouzh c'hoant Erwan, a blije dezhañ tremen dindan volz ar gwez uhel a bep
tu d' an hentig. Setu pezh a c'hounezer oc'h ober diouzh stultennoù ar vugale. 
Ne fellas ket da Vadalen klevout e zigarezioù ha, Sulian, diouzh e du, ne ouezas
ket komz outi evit he frealziñ, n' en doa biskoazh gouezet komz ouzh ar 
merc'hed. Eeun e oa bet an traoù hag an dud evitañ betek-henn ; hogen bremañ e 
tizoloe gant Madalen kildroennoù spered dianav dezhañ. Pelec'h ez ae da gerc'hat
an holl draoù-se en he rebechoù ? E-pad devezhioù ne ranne grik oc'h ober he 
labour en ti-feurm evel un emfiñver, hag a-daol-trumm ez adkroge da deurel ouzh 
Sulian komzoù pistrius en gloaze en e zon. Ne veze ket lavaret fraezh an traoù 
ganti, hogen merzout a rae etre ar c'homzoù pezh a durmude e spered e wreg : n' 



eo ket dre wir garantez e oa dimezet gantañ dre zereadegezh ne lavaran ket ; 
kileed oa o zud abaoe pell, ha dre interest ivez : un talvoud sur oa atant ar 
Juheled a zlee dont deiz pe zeiz etre daouarn Sulian, o mab nemetañ. Ken didro e
oa spered Sulian ma ne fellas ket dezhañ kemer komzoù goloet Madalen da wir 
bater ; e kont he glac'har hag he doan e lakaas an dra-se hag e klaskas ar 
peoc'h el labour, o strivañ a lazh-korf a-hed an deiz, gant an amzer e teufe an 
ankounac'h.

A-benn bloaz e kavas da Sulian e oa sioulaet un tammig an traoù hag e 
komzas ouzh Madalen eus e c'hoant da gaout ur bugel all, an tu nemetañ d' ober 
dezho ankounac'haat o gwalleurioù ; dougen a rafe e wreg ouzh ur babig all an 
holl garantez he doa bet ouzh ar paour-kaezh Erwan. Siwazh ! Ouzh ur voger 
divrall e stokas ; ne felle ket ken dezhi kaout bugale all ; aheurtet-krenn e oa
deuet da vezañ war an dra-se ha buan e veizas Sulian ne zeufe ket a-benn d' ober
dezhi plegañ. Neuze e voe taget d' e dro gant an dic'hoanag, ne felle ket dezhañ
krediñ e oa c'hwitet e vuhez da vat : a-du-rall, ne wele ket penaos e c'hallfe 
terriñ e walenn, tec'hout diouzh e wall blanedenn.
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Neuze e voe ar brezel a-daol-trumm, ar brezel iskis a voe lavaret goude 

gant ar C'hallaoued ; ennañ e welas Sulian, eñ an hini habask, eñ an hini sioul,
an nor digor evit tec'hout diouzh e ifern. En emgann e vije moarvat ur boled 
bennak evit e gas d' ar bed all, ma paouezfe e enkrezioù. Siwazh evitañ, ne voe 
ket ar brezel-se hir a-walc'h, lu ne lavaran ket. En em welout a reas c'hoazh 
gant kezeg o stlejañ ar c'hanolioù evit herzel ouzh ar c'hirri-nij hag ar 
c'hanolgirri alaman o tegouezhout a-vil-vern dre Vro-Velgia. Da baotred 'zo e 
fellas c'hoari o harozed hag e voent kerkent kaset da get gant an tankoù ; un tu
e vije bet ivez evit Sulian da gavout ur finvez evel ma c'hoantae, hogen n' en 
devoe ket kalon a-walc'h pe n' en devoe ket an dro. Evel milieroù a soudarded 
all e voe paket gant an Alamaned, kaset en ur c'hampbac'h, ha goude-se, hervez e
vicher, lakaet da labourat en un atant e Bavaria, e kreisteiz da v-München, ma 
tremenas e bevar bloaz bac'h hep muioc'h a drubuilh hag hep klask tec'hout, evel
ma c'hoarvezas da baotred 'zo. Ne oa ket mall warnañ da adkavout pezh en doa 
lezet, an amzer a laboure evitañ. Skrivañ a rae da Vadalen bep miz hag hi a 
ziskrive ken reoliek ; ne veze ket karantez en he lizhiri, nemet e kave dezhañ e
kemme an traoù ganti un tammig, ha marteze, e vefe tu da adkemer ur vuhez reizh 
ganti adarre goude e zistro. Distreiñ reas d' ar vro gant ar goanag-se ; pa 
welas avat petra oa c'hoarvezet e-pad m' edo en Alamagn, e keuzias da vat da 
vezañ deuet en-dro d' e di. Edo Madalen o tougen bugale. Ken dic'hortoz e oa an 
dra-se ma ne gavas ket ar gerioù evit ezteurel e gounnar. D' an nebeutañ e 
c'hortoze diganti he defe goulennet truez outañ, roet diskleriadurioù ! Netra ! 
Digant an dud, e amezeion evel Yann Frioù, e teskas pezh a oa c'hoarvezet ; ar 
strouezhidi o terc'hel penn ouzh an Alamaned, ar FIFIED o lojañ en e di-feurm 
hag ar serjant FIFI, ur parizian evel reizh, o kemer e lec'h e gwele Madalen. 
Ret e vije bet dezhañ he lazhañ d' an ampoent-se ; komprenet ha digarezet e vije
bet e vuntr gant ar varnerion ha n' en dije tapet nemet un nebeut bloavezhioù 
toull-bac'h ; evel-se o doa graet tud all d' o distro eus ar brezel, an dra-se 
en doa gwelet er c'helaouennoù. Hogen n' en doa graet netra, dre ziouer a 
youlnerzh, marteze ! dre laoskoni, ne ouie ken.
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Ur miz goude e zistro e reas e vennoz komz ouzh Madalen da vat. Eilgeriañ 

a reas dezhañ ar wech-mañ, hogen ne voe nemet evit rebech da Sulian bezañ manet 
sioul en Alamagn, ouzh he lezel hec'h-unan-penn oc'h ober war-dro an atant ; edo
an tad Juhel aze c'hoazh pa 'z eas d' ar brezel, he skoazellañ a rae eus e 
wellañ, hogen marv e oa abaoe an hañv 42. Sabatuet a-grenn e voe Sulian, eus 
tamaller e oa deuet da vezañ tamallad, ar gwellañ e oa se. Pa soñje en doa bet 
an tu da zistreiñ da vBreizh e derou e vac'hidigezh. Deuet e oa paotred Breiz 
Atao er c'hampoù-bac'h gant ofiserion alaman evit goulenn ouzh Breizhiz asantiñ 
distreiñ ganto en ur Vreizh a vije bet dizalc'h diouzh Bro-C'hall ; un nebeut a 
asantas, kunujennet gant ar brizonidi all, gall ha breizhat, Sulian en o zouez ;
pebezh beulke anezhañ ! Heñveldra oa c'hoarvezet ivez gant Yann Frioù, en e 
stalag tost da hini Sulian, anat oa dezhañ bremañ ; hogen finoc'h egetañ e oa 
bet eñ, ha heuliet en doa paotred Breiz Atao, ha ganto e oa deuet en-dro da 



Vreizh, ha n' eo ket o tec'hout e-unan penn, evel ma lavare d' an dud, lorc'h 
ennañ, o kontañ dezho flugez, evel e veaj dindan ur vagon hent-houarn, ha n' 
ouzon petra c'hoazh... Ha kaoc'h gant an dra-se ! Ne rae foutre kaer bremañ, 
gwell a-se e oa bet evit Yann, ha gwazh a-se evit an droch a oa Sulian. 
Gwelloc'h eget se zoken, e kave fentus an dra hiziv : evit e drukarekaat eus e 
fealded o doa ar C'hallaoued kaset ur c'houkoug da zozviñ en e neizh, ya, fentus
e oa, fentus da ouelañ, fentus da gounnariñ, ha kounnarus da gas un den da 
zistrujañ ar bed, moc'h lous, bern lastez ac'hanoc'h, fellout a rafe din ho 
lazhañ holl. Skopañ a reas war al leur en ur jarneal, neuze e taolas e werenn 
c'houllo gant nerzh a-dreuz ar c'hav ; ouzh kelc'henn ar varrikenn e stokas hag 
e nijas a dammoù a zaslammas war ar barrikennoù all gant un trouz sklintin. 
Damc'houllo e oa ar voutailh, kemer a reas anezhi dre he gouzoug, ha, war-eeun, 
e tiskennas ar gwin en e c'hourlañchenn betek ar banne diwezhañ ; neuze, 
goustadik, e laoskas ar voutailh etre e zivhar, ruilhal a reas dindan ar skaoñv.
Un tammig sioulaet e hañvalas bezañ goude-se ; serriñ a reas e zaoulagad 
dispourbellet, evel trec'het gant an alkool ha darev da gouezhañ er c'housk, 
hogen re abred e oa c'hoazh. 
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Dirollañ a reas da c'hoarzhin, a-daol-trumm, evel ur foll, ur c'hoarzh 

divent o tasseniñ er c'hav e vogerioù tev ; soñjal a rae en holl zoganed, en 
doganed varv evit Frañs, pet a zoganed a oa o anv skrivet war vein-koun holl 
veredoù ar vro ! A ! M' o dije ar re-se gouezet petra oa ar brezel, e vijent 
manet da ziwall o gwragez. Hogen, ha gwelloc'h e oa bezañ an dogan bev a oa 
anezhañ ? Ha c'hoazh, ha ne vije ket c'hoarvezet dezhañ heñveldra hep ar 
brezel ? Gwall-c'hraet e oa ar bed e gwirionez hag evel-se e vefe betek diwezh 
an amzerioù. Gant dibenn c'hoarzh Sulian e teuas daeroù a redas dourek war e 
zivvoc'h debret gant ur barv hir evel ur sizhun, daeroù reuzeudik, a oa diaes 
lavarout ha gwirion e oant, pe kentoc'h, sistr pe gwin o strilhañ diouzh e 
gofad. Treiñ ha distreiñ a rae an traoù en e benn, betek ober poan d' e 
zaouividig, nijal ha dinijal a rae e soñjoù, hep dont a benn da chom war un dra 
resis. 

En diwezh evelkent e spurmantas, pell en e eñvor, un dremm goant, hini ur 
plac'h yaouank, kuñv evel ur c'hazhig, Erika ! Ya, Erika Bauer ! Kounaat a rae. 
Bez' e oa ur c'hoad sapr, ennañ gwez uhel evel an oabl, ur stang gant dour 
teñval, ha sioul bepred e c'horre, ur gêriadennig gant tiez koujourn-kenañ hag 
aozet-mat gant bleunioù e-leizh e pep lec'h, ha tro-war-dro parkeier druz, ha 
bez' e oa, dreist-holl, Erika gant he daoulagad glas strink hag he blev melen 
evel ar gwinizh darev. En Alamagn e oant, en atant Herr Bauer, ma oa bet kaset 
da labourat. Evit n' ouzon pet den e oa ar brezel hollvezant ; evitañ e voe ar 
bloavezhioù-bac'h-se ur seurt paradozig, ur goudor goude an arnev. Ne oa ket hep
gouzout pebezh reustl a c'hoarveze er bed-mañ taget gant ar follentez : lazhet e
oa bet daou eus mibien an Aotrou Hermann Bauer, an eil e Libia gant Afrika-Korps
Rommel, egile war an talbenn rusian. D' e dro e voe galvet an tad da zougen an 
armoù evit difenn ar c'hêrioù bras alaman. Menel a reas Sulian e-unan-penn en 
atant Frau Martha Bauer, he merc'h Erika hag ar gwidorig Hans, daouzek vloaz 
dezhañ. Neuze en em gavas, eñ prizoniad, o ren un atant, o poaniañ, hogos evel 
mar bije bet e hini, gounideg e oa, hag amañ e oa douar strujus da c'hounit. Ar 
v-Bauered en kare mat, hag evel-se e kave dezhañ e oa bet adkrouet ur 
c'helc'hiad tiegezhel evitañ. Derc'hel a rae soñj eus Madalen evelkent ; he 
lizhiri, a zegouezhe bep miz, a lavare dezhañ ar bec'h he doa d' ober war-dro o 
atant dezho, hogen ne felle ket dezhañ trueziñ outi, mennet e oa da lezel un 
tamm hed etrezañ hag e dremened a oa c'hoazh ken tost hag ober e vad ar muiañ 
eus ar paouez-se. Goude e vefe gwelet. 
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D' ar mare-se e oa deuet da vezañ an den a fiziañs evit Frau Bauer hag he 

bugale, ha kemer a rae perzh en o levenezioù hag en o foanioù, er poanioù 
dreist-holl ; goude marv an daou vab henañ e teuas keloù eus marv an tad, lazhet
en ur vombezadeg e Hamburg; ha Sulian, n' en doa ket gouezet frealziñ Madalen, 
p' o doa kollet o mabig, a gavas ar gerioù ret, en tamm alamaneg en doa desket, 
evit klask digreskiñ poanioù ar v-Bauered. Ne ouie ken petra en doa lavaret da 
Erika, ur frazennig dister moarvat, an nebeudig-se avat en doa graet ken tomm d'



he c'halon m' he doa briataet Sulian evel mar bije bet he gwaz pe he breur. 
Skuilhet he doa daeroù, harpet ouzh e vrusk ledan deuet da vezañ ur repu eviti ;
gounezet gant ar from, en doa santet an daeroù o leuniañ e zaoulagad d' e dro, 
hag e soñjas en dije karet ma vije c'hoarvezet heñveldra gant Madalen e barr he 
glac'har. E-barzh ar c'harrdi e oa, azezet o doa war voutelloù plouz, ha lavaret
he doa Erika dezhañ he holl zoan, e gerioù drailhet gant an difronkadennoù, hep 
paouez a startaat e zaouarn. Abaoe pell amzer endeo e oant boas da gomz 
kenetrezo, dezrevellet en doa Sulian e boanioù dezhi, ha kendruezet he doa ar 
plac'h yaouank d' e c'hlac'har. D' he zro, en deiz-se, e ouie e kengouzañve 
Sulian d' he doan, hag ar wirionez e oa. M' en dije gallet, en dije roet an holl
draoù a oa en e biaou evit ma vije skubet e dremened a-bezh, evit ma ne vije bet
biskoazh a Vadalen hag eus an holl drubuilhoù he doa degaset en e vuhez ; ha 
neuze, adkregiñ gant ur vuhez all, Erika ouzh e gostez. Anzavet he doa dezhañ he
c'harantez en e geñver, ha peogwir ne vefe levenez ebet evitañ gant an distro d'
ar vro, he doa goulennet outañ menel ganti en atant e diwezh ar brezel. Dre wir 
garantez e oa pe dre rakjediñ : ne vefe mui kalz paotred yaouank en Alamagn evit
dimeziñ goude ar brezel milliget-se, lazhet ma vefent holl. Ne ouie ket ervat ha
ne verne ket dezhañ a-du-rall. Soñjet en doa evelkent e oa gwirion ar plac'h-se,
bez' ez eus traoù na c'hellont ket ho touellañ pa 'z oc'h bet re wallgaset endeo
gant ar vuhez. Nemet eo diaes troc'hañ liammoù 'zo, evel ar re ho talc'h ouzh ar
vro ma 'z oc'h bet ganet, re ar c'hredennoù kravezel ; an dimeziñ zo un dra 
nevet, ereet oc'h ouzh ho kwreg ken evit ar gwellañ, ken evit ar gwashañ. N' en 
devoe ket Sulian kalon a-walc'h evit troc'hañ al liammoù-se, ha, da zeiz 
dieudibigezh ar vac'hidi, e heulias ar re all. Adwelout a rae c'hoazh Erika, 
gant daeroù en he daoulagad daoust d' he strivoù evit chom hep gouelañ, pa 
bignas er chalbotkarr, hag o hejañ he daouarn da gimiadiñ dezhañ a-feur ma 
pellae diouti, horjellet gant horosoù an hent, ar blenier o vuanaat ken ma 
c'halle, hag e geneiled o kanañ a-bouez-penn gant levenez an distro, e-pad m' 
edo e galon o rannañ. 
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A ! m' en dije gouezet pezh en gortoze en e di, e vije manet gant Erika, 

hogen n' en doa graet netra. Pegen iskis eo ar vuhez ! E-keit m' edo o tisteurel
karantez an Alamanez yaouank, dre ma krede c'hoazh e karantez Madalen, e tigore 
houmañ he gwele d' ar FIFI milliget-se. A ! gast ! Moarvat n' o doa ket en em 
zebret, o-daou ! Ha te, Sulian, a grede c'hoazh e... Hogen, dres, e petra 
'kredez, n' eus nemet ur beulke ac'hanout, tra ken.

E penn e eñvorennoù e oa deuet, goullo e oa e spered. Tavet o doa ar 
c'hwiled en e benn, nemet, bremañ, e fraoñve un hed gwenan ennañ. Ne rae forzh, 
mennet e oa da evañ adarre, hag un dra bennak kreñvoc'h c'hoazh. Sevel a reas 
diouzh e skaoñv hag, o treuzigellañ, ez eas da furchal etre e varrikennoù. Goude
ur vunutenn tastorn, e teuas en-dro da azezañ gant ur voutailhad dour-lambig ar 
wech-mañ, kavet en doa al louzoù mat. Klask a reas e werenn, hogen ne gavas tra,
ankounac'haet en doa e oa bet torret gantañ, en e fulor, dre he zeurel ouzh ar 
barrikennoù ; neuze e tiskennas an hini-kreñv en e c'hourlañchenn a-stag-penn, 
un hir a c'houzougad a evas en un taol. Daoust dezhañ bezañ boas da hevelep 
lonkadenn, e voe war-nes mougañ, ne oa ket staot azen eus dour-lambig Sulian ; 
ur skarzh a reas d' e gorzailhenn hag e pasaas kreñv war un dro, ar gwad poulzet
a zeredas d' e zremm oc'h ober dezhañ ruziañ evel ur c'hrilhenn-dour o poazhañ, 
ha d' e zaoulagad dispourbellañ muioc'h c'hoazh. Daoust hag e oa o vont da 
zislonkañ ? Nann avat, ur stomok struskañval en doa hon den ; neoazh pa stagas 
adarre da lonkañ ez eas a glapadoù ar wech-mañ. Tomme d' e gorf a rae an alkool,
kavout a rae dezhañ bezañ en e vleud, ha damankaounac'haet en doa e enkrezioù. 
Korolliñ a rae an traoù dirak e zaoulagad betek dont da vezañ lusennek ; 
evelkent, e teuas a-benn da barañ e selloù war un dra bennak a-istribilh ouzh 
unan eus treustoù ar c'hav. Petra oa an dra-se evit dedennañ c'hoazh un den 
mezv-dall ? Ur gordenn !... Ha petra 'reomp gant ur gordenn ? Stagañ un dra 
bennak pe naskañ ul leue ouzh e brezeb, hogen, ivez, krougañ un den ! Adkregiñ a
rae an turmud e penn Sulian. 
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Darbet e oa bet dezhañ meur a wech endeo, dont d' en em grougañ, p' en doa



tizhet evel hiziv strad e zic'hoanag ; hogen biskoazh ne oa aet betek penn e 
vennoz, dre laoskoni evel boaz, pe dre m' en doa kavet an nerzh da adpignat gant
an dinaou ; nemet, en deiz-se, e oa dinerzhet a-grenn, ha, war un dro, e kave e 
vefe un tu dispar d' en em zialañ diouzh Madalen. An dezo makiavelek-se a rae e 
hent en e benn ; e-keit ha m' edo hi oc'h ober darbaroù he festig, edo eñ o vont
da brientiñ dezhi ur souezhenn a-zoare. Ur c'horf marv e-kreiz ur gouel, setu an
doare dibar da yenaat ar wellañ dranted. Ya ! derc'hel a rae e zial, hag unan 
kriz ha diaoulek war un dro. Ne vo ket Madalen evit kaout keuz dezhañ, hep mar 
ebet ; laouen e vo zoken gant e varv, diac'hubet en diwezh eus e vezañs ; hogen,
ur prof pistriet e vo eviti, rak treiñ a raio ar goaperezh outi ar wech-mañ. 
Evel-se emañ an dud, hag ar vezh a savo enni. Pa dremeno Madalen dirazoc'h, tud 
vat, e lavarot, ouzh he diskouez gant ho piz : « Setu ar vaouez ez eo en em 
grouget he gwaz, dre zial outi, da zeiz pask-kentañ e verc'h, na oa ket e hini e
gwirionez ». Ha goude he zremen, e kentruezot ouzh va gwallblanedenn : « Paour-
kaezh Sulian, ur paotr mat e oa, ne zelleze ket un tonkad ken kriz, » ha ne 
c'hoarzhot ken ouzhin. Lonkañ a reas ur bannac'h diwezhañ hini-kreñv, tapout 
krog a reas er gordenn hag e tifourkas eus ar c'hav.

Ne voe ket aes endeo da Sulian, en e stad, pignat gant skeul ar sanailh 
foenn a-us d' ar staol, hogen un afer all e voe evit stagañ e gordenn ouzh unan 
eus treuzelloù framm an to. Lakaat div voutell foenn an eil war eben ha klask 
pignat war ar bern evit tizhout al lec'h dereat, pa c'hwiter e daol bewech, e 
tleje kement-se bezañ e zic'hoantaet hag e vroudañ da glask un doare all evit en
em lazhañ ; pennek eo avat un den mezv, ha goude un dek bennak a c'hwitadennoù, 
e teuas a-benn en diwezh da sevel e groug. Deuet e oa a-benn, hogen, darev da 
lakaat al lindag en-dro d'e c'houzoug, e vanas en entremar, kaer e oa dezhañ 
bezañ mennet da vat da echuiñ gant ar vuhez douarel-mañ, ne oa ket hep an 
disterañ anken rak bed an anaon, ma venne tec'hout, ha na anaveze nemet dre pezh
en doa desket dezhañ ar relijion ha mojennoù ar vro. Treiñ a reas e soñjoù ouzh 
Doue hollc'halloudek, hag e vennoz oc'h hentiñ ouzh an ifern yen ma vez taolet 
ar re na heuliont ket e c'hourc'hemennoù : hag en em lazhañ zo kement ha lazhañ 
un den. Hogen ar re all eo o deus va lazhet, ne felle din nemet bevañ evurus 
evel an holl dud. A ! Ne fell ket deoc'h reiñ kred da 'm digarezioù Aotrou 
Doue ? N' eo ket denel pezh emaon o vont d' ober, en abeg da Rozenn dreist-holl,
met n' eo ket va merc'h !
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- Ya ! nemet ne oar ket an holl draoù divalav-se, un aelig Doue eo, ha n' 

eo ket kiriek eus fazioù he mamm. Meiz un tammig pebezh poan emaout o vont d' 
ober dezhi da zeiz he fask-kentañ, merket e vo da viken gant an dra-se.

- Emañ ar gwir ganeoc'h, Aotrou Doue, n' eo ket va merc'h, he c'harout a 
ran evelkent ha hi ivez zo koantik e'm c'heñver a-wechoù pa na vez ket he mamm 
ouzh hec'h isañ a-enep din : hogen re reuzeudik ez on evit kenderc'hel da vevañ.

Fraoñvadenn ur c'hwil-tan o tont a dennas Sulian eus e brederioù : Madalen
gant he merc'h o tistreiñ eus ar vourc'h e oa. Diouzh e glud e tiskennas Sulian 
hag e tostaas ouzh ar vogerig. Etre riblenn an doenn gozh hag ar mein distrallet
en ul lec'h e oa ur faout, a aotree sellout ouzh ul lodenn eus ar porzh ha traoñ
en ti-annez a-dal d' ar staolioù. Harpet ouzh ar voger e oa ar c'hwil-tan hag 
edo Madalen ha Rozenn o vont tre en ti gant pakadoù leun o divvrec'h. Graet e 
veze an traoù en un doare pompadus. Fridu, ki an ti, tennet diouzh e ec'hoaz 
gant trouz boas ar c'hwil-tan, a oa deredet war arbenn dezho hag a fistoule etre
o divhar. Edo an holl en ti bremañ, zoken ar c'hi, damzigor e vane an nor ; a-
dreñv e doullig e chome Sulian war-c'hed, petra 'c'hortoze ? Hag an degouezh 
nevez-se en doa graet dezhañ ankounac'haat e vennozioù kent ? Ne ouie ket, 
gortoz a rae hepmuiken. Ur pemp munutenn bennak goude e tifourkas Madalen diouzh
an ti. Diwisket he doa he mantell hag edo war he brozh c'hlas sklaer ; en he sav
ur pennadig dirak an treuzoù, o sellout a-gleiz hag a-zehou, he daouarn war he 
divlez, neuze e hedas an ti war an tu dehou betek steuziañ diwar wel Sulian ; 
tro an ti he doa graet moarvat peogwir e tistroas dre an tu kleiz. War-nes 
treuzañ ar porzh trema ar staolioù en em droas, o c'hervel he merc'h a vouezh 



uhel. Deredek a reas ar plac'hig daveti. Komz a reas Madalen outi ; re izel evit
ma c'hallfe Sulian klevout ur ger ; ha gouest e vefe c'hoazh da gompren ur bomm 
bennak ? Echu o c'huzulig, e redas adarre Rozenn etrezek an ti, tra ma teue he 
mamm en-dro trema ar staolioù. 
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Paret e oa selloù Sulian ouzh ar vaouez-se a oa e wreg, kaer c'hoazh, 

daoust dezhi bezañ war an oad endeo ; fellout a rae dezhañ sellout outi ur wech 
diwezhañ, e kuzh, en e holl aez. N' he doa ket treuzet ar porzh c'hoazh pa 
zistroas davet an ti da adkavout he merc'h. Petra eo an dra-se, foll eo deuet da
vezañ hi ivez ? en em c'houlennas Sulian dres an amzer d' hec'h adwelout adarre 
o vont er-maez hag o treuziñ a-nevez, sonn he fenn evel boaz, oc'h ober gwintañ 
he brennid pinvidik, moulet pizh en he sae ; tevaet he doa un tammig gant an oad
hogen kaer-tre e vane c'hoazh, feiz da 'm Doue ! Un doare plijadur guzh a 
hañvale kemer Sulian a-dreñv e vogerig, o sellout ouzh he monedonea. A ! Pet a 
wech en doa chouret an divvronn-se gwechall, he divlez kreñv mat hag he div- 
vorzhed nerzhus, un tammig lart bremañ. Plijout a rae dit pa zorloen ac'hanout 
en amzer-se ! Da goun e levenezioù tremenet, ha pegen pell, e santas ar c'hoant 
o sevel ennañ. A ! Ya, ar Fifi n' en doa ket en em zebret moarvat, hogen, 
Madalen, darev e vefen da reiñ un taol skubell war an holl draoù-se mar 
teurvezfes bezañ koantik e'm c'heñver ur wechig an amzer. Pet a wech en doa 
c'hoariet karantez ganti er bloavezhioù diwezhañ-mañ ? Aes e oa da gontañ ! Koun
en doa eus an hini diwezhañ, p' en doa kemeret e wreg dre nerzh evel ul loen, 
gwall c'hwerv e oa bet e blijadur.

Steuziet he doa diouzh e wel, aet kuit 'trezek ar c'hav moarvat. Ur 
pennadig goude e klevas anezhi o kerzhout er staol, dindan ar sanailh, m' edo 
war-c'hed. Edo ouzh e glask, o vezañ gwelet hep mar ebet ne oa bet renket tra er
porzh : gant ma ne bigno ket gant ar skeul. Nann, mont a rae kuit adarre, hogen 
ar wech-mañ evit hopal a-dreñv dezhañ.

« Juhel ! Juhel ! Pelec'h emaout c'hoazh chouket ? »

Kollet en doa e raganv abaoe pell, ne oa nemet Juhel evit Madalen, dres 
evel en arme, ma n' oc'h nemet tudigoù, niverennoù. Gervel a reas adarre, mut 
atav a vane Sulian en e sanailh.

« Pelec'h emaout, mezvier lous ?... Gouzout a ran ervat ez out mezv 
c'hoazh, Juhel ! »

Deut e oa en-dro e-kreiz ar porzh, dindan e sell ; gwelout a reas ar 
gounnar war he dremm, pezh a lame kalz a gaerded diouti ; ouzh ar sanailh e 
selle, moarvat e ouie edo eno neuze, perak n' he doa ket pignet gant ar skeul ?

« Graet 'c'h eus an dra-se a-ratozh a-enep din, Juhel : sank an dra-mañ 
e'z penn beulke, ober a rin pezh a vennin, e plijfe dit pe get ! »
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A ! biken ne gemmo he doareoù, atav an hevelep dismeg e'm c'heñver.

« Chom 'ta da goazhañ da gofad, pemoc'h, keuz a'z po avat, henn touiñ a 
ran, keuz a'z po ! » a glozas Madalen ouzh e c'hourdrouz gant he meilh-dorn serr
; hag, o treiñ kein, ez eas en-dro war-du an ti, mall warni. Teurel a reas 
c'hoazh ur gunujenn diwezhañ outañ en ur stlakañ dor an ti war he lerc'h, hogen 
re bell e oa evit bezañ klevet gant Sulian. A-hend-all ne selaoue ket ken ; ar 
c'homzoù dismegus diwezhañ-se o doa peurechuet d' e zidouellañ war ur wellaen da
c'hortoz en e zarempredoù gant e wreg ; biken ne gemmfe an traoù, neuze e oa ret
dezhañ mont betek penn e zial.

Pignat a reas war ar bern boutelloù foen, hag ar wech-mañ, ne c'hwitas ket
e daol, adkavet en doa e zisaouzan. Tremen a reas ar gordenn en-dro d' e 
c'houzoug, o stardañ ar skoulm evel ma vije bet e frondenn sul, ha, hep termal 



ken, e lammas d' an traoñ. Stegnet e voe ar gordenn gant ar pouez, ur roc'hell 
mouget a laoskas diouzh e gorzailhenn, difretañ a reas e zivvrec'h hag e zivhar,
hag e voe an diwezh. N' en doa ket c'hwitet war e daol. Eñ, a oa ur pezh den 
endeo, a hañvalas bezañ divent e gorf o vrañsigellat istribilhet evel-se, gant 
penn e dreid o spinañ al leur.

Er porzh en em lakaas ar yer da glochañ en un doare divoas ; bountet gant 
un avel kornog o sevel e pigne koumoul du en oabl dazroudennet endeo gant 
luc'hedigoù ; diouzh kostez lanneier Koadrioù e voe klevet ar c'hurun o krozal. 
Tarzhañ a rafe an arnev a-raok dibenn an devezh.

Derc'hel koun a rafe Madalen eus Pask-kentañ he merc'h.

Gwenvenez-Penfaou, Kerzu 1971.
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George ORWELL

(troet ha kempennet gant PER BOURRELLES)

Kêr al Loened

ur vojenn
Pennad kentañ

Morailhet en-doa Job Kêr-ar-Maner dor kraou ar yer a-benn an noz. Al 
lomberioù avat, gant ar mezv ma oa, n' en doa ket bet soñj da serriñ. Goulou e 
letern o vrañskellat evel ur valañsinenn ken mezv all, e loveas Job war e zivhar
laosk da dreuziñ ar porzh, e taolas e votoù dirak dor kein an ti, e tiskennas e 
ziwezhañ bolennad-sistr eus ar varrikenn a oa dindan an derez, hag e pignas d' e
wele, e-lec'h m' edo a-benn neuze e wreg o roc'hal.

Kerkent ha marv ar goulou er gambr, e savas fiñvadeg ha hejadeg-divaskell 
e kement pezh-lojeriz a oa er gomanant. Kaset e oa bet ar vrud, en deiz-se, en 
doa bet ar Maer-Kozh (un hoc'h-priz) un huñvre souezhus en noz kent, hag en doa 
c'hoant da reiñ da c'houzout d' al loened all petra oa an huñvre-se. En em 
glevet e oant eta d' en em vodañ er c'harrdi bras kerkent hag aet Job Kêr-ar-
Maner diwar hent. Ken doujet e oa ar Maer-Kozh er gomanant (an anv-se a veze 
roet dezhañ, daoust ma oa bet kaset d' ar Prizioù dindan an anv a Goantig-
Plouzoul) ma oa prest pep unan da goll un eurvezh-kousket evit selaou ar pezh 
en-doa da lavarout.

En ur penn d' ar c'harrdi bras, war un doare leurenn distok diouzh an 
douar, e oa ar Maer gourvezet war e wele-plouz, ul letern a-us d' e benn a-
istribilh ouzh un treust. Daouzek vloaz e oa, ha deuet ponner e gorf un nebeut 
amzer a oa, met ur pemoc'h kaer e oa c'hoazh da welout, un aer vat a bemoc'h 
dezhañ daoust ma ne oa bet biskoazh troc'het e zent bras.
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A-benn un nebeudig amzer, setu al loened all o tegouezhout hag o klask o 

aes pephini hervez e zoare. Kentañ ma teuas e-barzh a voe an tri gi : Fistoulig,
Skrapig ha Du-pod ; hag ar moc'h war o lerc'h. Ar rummad kentañ-mañ a 
c'hourvezas er plouz er penn-araok, e-harz troad al leurenn. Ar yer a gludas war
rizenn ar prenestroù, an dubeed a fraoñvas betek ar c'hebroù ; an deñved hag ar 
saout a c'hourvezas drek ar moc'h hag en em lakaas da advalañ. An daou jav-karr,
Ki-Labour ha Melchon, a zeuas er c'harrdi o-daou, war o flaen hag o gorregezh, 
oc'h ober evezh pelec'h lakaat o zreid bras blevek, gant aon na vije bet ul 
loenig bennak e-touez ar plouz. Melchon a oa ur vamm-gazeg korfek, e kreiz he 
oad, ha ne oa biskoazh addeuet he stumm dezhi goude bezañ douget he fevare 
ebeulig. Ki-Labour a oa ur pikol loen, tost da c'hwec'h troatad dezhañ, ha ken 
kreñv ha daou varc'h mat. Ur bailh gwenn a-hed e fri a roe dezhañ tres beulke, 
hag evit gwir ne oa ket lemm e spered, met doujet e oa gant an holl evit e youl 
dibleg hag e nerzh-labour spontus.

War-lerc'h an daou jav e teuas Marjanig, ar c'havr wenn, ha Tual an azen. 
Tual a oa koshañ loen a oa er gomanant, ur c'hac'her diaes anezhañ. Ne gomze ket
nemeur, ha pa rae, e veze peurliesañ evit distagañ ur flemmadenn bennak : da 
skouer, e lavare en doa bet ul lost digant Doue evit pellaat ar c'helien, met e 
vije bet gwelloc'h dezhañ ma n' en dije bet na lost na kelien ! Ne oa nemetañ e-
touez al loened ha ne c'hoarzhe morse. Pa c'houlenned digantañ perak, e responte
ne oa ket peadra da c'hoarzhin. Koulskoude, hep hen anzav, e oa en em dommet 
ouzh Ki-Labour. O-daouig e tremenent peurliesañ ar sulvezh war an dachenn vihan 
drek an avalenneg o peuriñ kichen-ouzh-kichen hep morse rannañ grik.

A-vec'h ma oa gourvezet an daou jav pa zeuas a-regennad ur c'horadenn 



houidi bihan marvet o mamm, o kuikal aonik, hag o klask a bep tu ul lec'h ma ne 
vijent ket flastret dindan an treid. Melchon a reas ur c'helc'h en-dro dezhe 
gant he zroad a-raok, hag e neizhas an houidi bihan en toull-se, ha prestik e 
vanjont kousket.

D' ar momed diwezhañ, Metig, ar gazeg wenn koant ha berr-boell a veze 
staget war wêtur skañv Job Kêr-ar-Maner, a zeuas er c'harrdi d' ar pirlammig en 
ur chaokat un tamm sukr. Er penn-araok en em lakaas, hag e hejas he moue gwenn 
da sachañ selloù ar re all war ar seizennoù ruz lakaet da vlañsonenniñ he moue.

Hag an diwezhañ o tegouezhout a voe ar c'hazh, a glaskas, hervez e voaz, 
ar c'hogn tommañ ; ha goude bezañ klasket mat, en em silas eue Ki-Labour ha 
Melchon. Eno e roñ-roñ-as a-greiz e galon e-keit ha ma padas prezegenn ar Maer, 
hep selaou an disterañ ger.
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Holl e oant bremañ er c'harrdi nemet Moizez, ar vran doñv, a gouske war ur

c'hlud drek an ti... Pa welas ar Maer o doa holl kavet o aez, hag e oa digor 
gante o divskouarn, e karzas e c'houzoug hag e lavaras :

« Mignoned vat, klevet hoc'h eus komz eus an huñvre souezhus am eus bet en
noz tremenet. Met ne gomzin ket eus va huñvre raktal ; un dra bennak all am eus 
da lavarout da gentañ.

« Ne gredan ket, ma mignoned vat, e vefen ken lezet da vevañ ganeoc'h 
nemeur a vizvezhioù, hag a-raok mervel e santan ez eo ma dever fiziout ennoc'h 
ar skiant-prenet am eus eostet em buhez. Hir eo bet ma buhez ; kalz amzer am eus
bet da eñvoriñ, gourvezet ma-unan em c'hraou. Ha setu e c'hellan lavarout e 
komprenan gwir natur ar vuhez kerkoulz ha loen ebet a gement a zo bev en amzer-
vremañ. A gement-se e fell din komz ouzhoc'h.

« Ac'hanta, mignoned vat, petra eo eta gwir natur hon buhez ? Digoromp 
frank hon daoulagad ha sellomp pizh hor buhez a zo ur vuhez a vizer, a labour 
start, da c'hortoz ur marv kriz. Pa vezomp ganet, e vez roet dimp peadra da chom
bev, ha netra ken ; hag ar re ac'hanomp o deus nerzh a-walc'h, e vez graet dezhe
pegañ war al labour betek ar berad diwezhañ eus o nerzh. Ha kerkent ha ma ne 
vezomp ket mat ken da labourat, ne van ken evidomp nemet ur marv skrijus !

« N' eus loen ebet e Breizh o tañva eürusted nag amzer dibreder adalek ma 
vez bloaz. N' eus ket unan o vevañ en e frankiz. Buhez al loen eo bevañ paour ha
bezañ mevel, setu ar wirionez penn-da-benn !

« Ha daoust hag e teu kement-se diwar lezenn-ret an Natur ? Daoust hag e 
vefe ken treut douar hor bro ma ne c'hellfe ket aotren ur vuhez yac'h d' ar re a
zo o vevañ warnañ ? Gevier, mignoned vat ! Gevier, pa lavaran ! Douar Breizh a 
zo strujus ; an amzer warnañ a zo klouar ; gouest eo da vagañ druz kalz muioc'h 
a loened eget n' eus warnañ bremañ ! Ar gomanant-mañ, ha pa ne ve ken, a zo 
gouest da vagañ daouzek loen-kezeg, ugent a saout, kant ha kant dañvad, ha pep 
hini anezhe o ren ur vuhez a aezamant hag a enorusted ha n' omp ket evit 
huñvreal enni zoken ! Perak 'ta e talc'homp da giañ evel-hen ? Dre ma vez 
laeret, war vete nebeud, holl frouezh hon labour diganimp gant an dud ! Setu, 
mignoned vat, ar respont penn-da-benn en ur ger : an DEN ! N' hon eus enebour 
ebet nemet an DEN ! Skubit kuit an DEN, ha setu disammet ar vro eus an hini a zo
kirieg dimp da c'houzañv naon ha bec'h-labour !
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« An DEN ! n' eus krouadur all ebet nemetañ oc'h eostañ hep produiñ. Ne ro

ket a laezh, ne dozv ket a vioù, n' eo ket kreñv a-walc'h da sachañ war an alar,
n' eo ket skañv a-walc'h e dreid zoken da bakañ konikled. Ha koulskoude e ra e 
aotrou hag e vestr war an holl loened ! Ober a ra dezhe labourat, ne restaol 
dezhe nemet ar pep retañ evit mirout na varvfent gant an naon ; hag ar peurrest 
a vir evitañ e-unan ! Gant hon labour-ni eo e vez aret an douar, gant hon teil e
vez temzet, ha c'hoazh n' eus ket unan ac'hanomp a vefe perc'henn da netra nemet
d' e dammig kroc'hen ! - C'hwi buoc'hed a welan dirazon, pet ha pet barrikennad-



laezh hoc'h eus-hu roet er bloaz tremenet ? ha petra eo deuet da vezañ al laezh-
se, a dleje bezañ aet da vagañ leueoù frammet-yac'h ? Pep takenn anezhañ a zo 
aet e korzailhenn hon enebourien ! - Ha c'hwi yer, pet ha pet dousenn-vioù hoc'h
eus dozvet er bloaz-mañ ? Ha pet eus an vioù-se a zo bet goret, ha difluket 
lapousedigoù diwarne ? Ar peurrest a zo bet douget d' ar marc'had da c'hounit 
arc'hant da Job Kêr-ar-Maner ha d' e dud ! - Ha te, Melchon, pelec'h emañ ar 
pevar ebeul ac'h eus-te ganet hag a dleje bezañ harp ha frealz da gozhni ? 
Gwerzhet a bep eil pa vezent bloaz ! ha biken ne weli hini ebet anezhe ken... 
Goude bezañ bet dougerez peder gwech ha bezañ loenet da gorf er park peseurt 
gopr ac'h eus bet biskoazh nemet bevañs treut hag ur c'hell enk er c'hraou etre 
div speurenn ?

« Ha gwashoc'h a zo c'hoazh ! Ne vezomp ket lezet zoken da uzañ hon tammig
buhez betek an termen naturel... Me n' em eus ket da glemm, me a zo bet ul loen 
a chañs ! Me am eus daouzek vloaz, hag a zo bet tad da bevar-c'hant bennak a 
voc'h bihan. Honnezh eo buhez naturel ur pemoc'h... Met ar Gontel eo a droc'h 
peurliesañ e vuhez d' al loen '- C'hwi moc'h-kig yaouank azezet aze dirazon, 
c'hwi a skrijo da c'houlenn truez, war ar skaoñ-kiger, a-raok ma vezo bloaz ! 
Dre ar spont-se e rankomp holl tremen, saout, moc'h, yer, deñved hag all ! Ar 
c'hezeg nag ar chas ne vez ket dousoc'h o flanedenn. Te, Ki-Labour, en deiz ma 
kollo da izili mentek an nerzh a zo enne, e vi kaset gant Job Kèr-ar-Maner d' ar
c'higer-kezeg : hennezh a droc'ho dit da c'houzoug, hag a boazho da gig er dour-
berv evit magañ ar chas-lern ! - Hag ar chas, pa vezont deuet kozh ha kollet 
gante o dent, e vez staget gant Job ur maen en-dro d' o gouzoug evit o beuziñ er
poullad-dour tostañ !
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« Daoust ha n' eo ket sklaer evel lagad an naer, neuze 'ta, mignoned, e 

teu holl reuz hag holl boan hon buhez eus mestroniezh kriz an dud ? N' eus nemet
skubañ kuit an DEN ! ha frouezh hon labour diwar neuze a vezo dimp ! Antronoz, 
koulz lavaret, e c'hellomp dont da vezañ pinvidik ha dieub ! Petra a zo d' ober 
eta ? Poaniañ noz ha deiz, a-lazh-korf, da skubañ kuit an DEN ! Setu ar 
gourc'hemenn a roan deoc'h, kamaraded : " DISPAC'H ! " - N' ouzon ket pegoulz e 
teuio an Dispac'h : marteze a-benn ur sizhun, ha marteze a-benn kant vloaz... 
Gouzout a ran avat, ken sur ha ma welan plouz dindanon, e vo, abred pe ziwezhat,
lakaet an traoù en o reizh ! Savit ho selloù etrezek an deiz-se, kamaraded, keit
ha ma pado ho puhez ! Ha dreist pep tra, deskit ma gourc'hemenn d' ar re a zeuio
en ho lerc'h, evit ma talc'ho ho pugale ha bugale ho pugale gant ar stourmad, 
betek ma vo deuet gante an trec'h !

« Ha dalc'hit soñj, kamaraded, e vo arabat biken d' ho polontez plegañ ! 
arabat deoc'h bezañ distroet gant falz-tezennoù ! Na selaouit ket ar re a lavaro
deoc'h o deus al loened hag an dud " ar memes interest ", hag " interest an eil 
eo interest egile ". N' eus eno nemet gevier ! An DEN ne glask interest krouadur
ebet nemet e interest e-unan. - E-touez al loened avat, ra vezo emglev, 
mignoniezh start e kreiz ar stourm. An dud, enebourien holl ! Al loened, 
mignoned holl ! »

D' an ampoent e tregernas ur youc'hadeg spontus. E-keit ma komze ar Maer, 
e oa silet pevar razh bras e-maez eus o zoulloù, hag e oant, azezet war o fenn-
adreñv, o selaou e gomzoù. Selloù ar chas a oa kouezet warne, hag a-vec'h ma o 
doa gallet ar razhed skampañ buan a-walc'h da saveteiñ o buhez !

Ar Maer a savas e droad da sioulaat ar youc'hadeg. « Kamaraded, emezañ , 
setu ur poent eo ret dimp ober sklaer hon diviz warnañ. Al loened gouez, evel ar
razhed hag ar c'honikled, pe vignoned pe enebourien int dimp ? Gwellañ zo d' 
ober eo votañ, hag e kinnigañ votañ war ar poent-mañ : Ha mignoned eo ar razhed 
dimp ? »
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Votet e voe war an taol, hag an tu kreñvañ, a galz, a voe da lavarout e oa

ar razhed mignoned. Ne voe nemet pevar a-enep : an tri gi hag ar c'hazh (ha 
c'hoazh e voe dizoloet diwezhatoc'h en doa votet ar c'hazh war an daou du). Ha 



neuze e kendalc'has ar Maer :

« N' em eus ket kalz tra da lavarout ken. Ur wech c'hoazh, dalc'hit soñj 
eus ho tever a gasoni enep an Den hag e holl ardoù. Kement a gerzh war zaou 
droad a zo enebour dimp. Kement a gerzh war bevar droad, pe en deus divaskell, a
zo mignon dimp. Ha dalc'hit soñj ivez eo arabat dimp, e-pad ma stournomp ouzh an
Den, dont da vezañ heñvel outañ. Zoken pa ho pezo trec'het warnañ, n' it ket da 
gemer skouer war e sioù-fall. Arabat da loen ebet, biken, mont da chom en un 
ti ; na kousket en ur gwele ; na gwiskañ dilhad, nag evañ evaj kreñv, na 
butuniñ, na palvata arc'hant, nag ober koñvers. Holl zoareoù an Den a zo fall. 
Ha dreist-holl arabat da loen ebet biken ober e vestr war e genseurted. Gwan pe 
greñv, speredek pe c'henaouek, breudeur omp holl ! Arabat da loen ebet biken 
lazhañ ul loen all ! Al loened a zo holl kement-ha-kement.

« Ha bremañ, kamaraded, e komzin deoc'h eus an huñvre am eus graet en noz 
tremenet. Kontañ deoc'h an huñvre, n' on ket evit hen ober : huñvreet em eus 
penaos e vo ar bed pa vo bet skubet an Den kuit ! Met degaset en-deus ma huñvre 
soñj din eus un dra am boa ankouaet pell 'zo. Bloavezhioù a zo abaoe, pa oan-me 
ur pemoc'hig bihan, ma mamm hag ar gwizi all a gane ur son gozh na ouient anezhi
nemet an ton hag an tri c'her kentañ : " Loened a Vreizh... ". Desket em boa an 
ton-se pa oan c'hoazh war ar vronn; met pell 'zo e oa aet e-maez eus ma spered. 
En noz tremenet avat, eo distroet din em huñvre. Ha kaeroc'h a zo : komzoù ar 
son ivez a zo addeuet din, komzoù hag a veze kanet, sur-mat, gant al loened a 
wech-all-gozh, hag a zo bet kollet an eñvor anezhe e-pad ne oar den pet 
rummad... Emaon o vont da ganañ deoc'h ar son-se, kamaraded ! Kozh on, ha 
raouliet eo ma mouezh, met pa 'm bo desket deoc'h an ton, e c'hellot kanañ 
gwelloc'h egedon... LOENED A VREIZH ! »

Ar Maer-Kozh a garzas e c'houzoug hag a stagas da ganañ. Gwir en doa 
lavaret : raouliet e oa e vouezh. Hogen brav a-walc'h e teue gantañ, hag an ton 
a oa tan ennañ, hanter-hent etre " Julig ar Ververo " hag un ton dañs-fisel.
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LOENED A VREIZH

Diskan
Loened a Vreizh hag a bell-bro, 
deredit a dro-war-dro !
Selaouit ha grit mat ho kont 
E vo kaer 'n amzer-da-zont !

Pozioù
Rak un deiz sur-mat a zeuio 
'vo torret gallout an Den !
Ha war zouar strujus hon bro
e kerzho loened hepken !

Ne vo ken kabestr nag hual, 
moc'h minellet, marc'h dibret ! 
Echu ar skourjez da strakal 
ha pinijenn al loened !

Bevañs a-vil-vern, taol-ha-taol, 
leizh e gof da bep hini :
Kerc'h ha gwinizh, irvin ha kaol, 
da biv 'vint, nemet dimp-ni ?

Glasoc'h e vo 'r glazur e Breizh, 
dour ar wazh a redo sklaer !
Ha pa zeuy ar Frankiz - un deiz -
e vo skañv aezhenn an aer !

Poaniomp, buoc'h ! ha poaniomp, dañvad



ma teuio primoc'h an deiz ! 
Kon hag ezen, yar hag houad, 
Frankiz eo pal hon buhez !

Diskan diwezhañ
Loened a Vreizh hag a bell-bro, 
kasit keloù tro-war-dro !
Larit d' an holl ober o c'hont
e vo kaer 'n amzer-da-zont !

Ar ganaouenn a lakaas berv e gwad al loened. Ne oa ket echu mat e son gant
ar Maer-Kozh, e oant krog da vouskanañ. Ar re lentañ o spered o doa paket an ton
hag un nebeud gerioù ; hag ar re speredekañ (ar chas hag ar moc'h) a zeskas ar 
son dre an eñvor prim-ha-prim. Ha setu goude ur c'hrogad pe zaou, an holl 
gomanantad a sachas war "Loened a Vreizh " a un-vouezh. Blejet e voe gant ar 
saout, yudet gant ar chas, begiet gant an deñved, gourrizet gant ar c'hezeg, 
koaget gant an houidi, ken bammet holl ganti ken e kanjont anezhi pemp gwech 
lerc'h-ouzh-lerc'h, hag o dije marteze dalc'het ganti a-hed an nozvezh penn-da-
benn ma ne vije ket bet troc'het dezhe o c'hanadeg.
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Siwazh ! gant ar safar e tihunas Job Kêr-ar-Maner. Ul lamm a reas e-maez 

eus e wele, gant ar gredenn edo al louarn er porzh. Kregiñ a reas en e fuzuilh, 
a veze dalc'hmat harpet en ur c'horn eus ar gambr, hag e tennas un tenn a-dreuz 
an noz teñval. Ar plomm a yeas e moger ar c'harrdi, ha kerkent all e voe divodet
ar vodadeg. Pephini a redas d' e blas-kousket : al loened-pluñv war o c'hlud, ar
re all war o gouzer... Ha kousket ar gomanant ken buan ha lavarout " chou " d' 
ar yar !

(diwar " Animal Farm ")
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MAKOTO NOGUCHI

An Houlenn

Ar pezh-c'hoari-mañ a zo bet displeget dija e meur a lec'h gant studierien
Roazhon. Oberenn ur studier japanat e Skol-veur ar gêr-se ez eo. Da heul an 
abadennoù, en deus Makoto Noguchi lavaret perak e oa en em lakaet d' ar 
brezhoneg. Kinnig a reomp amañ e brezegennig evel rakskrid d' ar pezh-c'hoari a 
vo kavet da heul.

" Perak e studian brezhoneg ? "

E miz Meurzh 1970 ez on erruet e Breizh, hag aet on da welout ur plac'h 
eus Pempoull a genskriven ganti pa oan e Bro-Japan. Ur miz am eus tremenet eno, 
en he ziegezh. Mamm ma mignonez a gomze brezhoneg. Met anat eo ne c'hellen ket 
gouzout petra oa. Peogwir ne ouien ket galleg kennebeut. Goude bezañ tremenet 
vakañsoù plijus e Pempoull e kemeris an treñ da vont da Roazhon, an 2 a viz 
Ebrel 1970. E kevrenn c'hallek Skol-veur Roazhon em eus enrollet evit deskiñ 
galleg. Ne oa ket re fall kambroù ar Site. Koulskoude, trist e veze e-pad 
vakañsoù-Pask. Ne oa ket kalz studierien nag er Site nag er Skol-veur. N' am boa
netra da ober en ur c'hortoz penn-kentañ an deirvet drimiz.

Just goude vakañsoù-Pask en deus stoket un den ouzh ma dor pa oan o teskiñ
galleg. Miret en deus ouzhin da labourat. Ur studier yaouank e oa, diabaf, 
aotennet fall, deuet da welout ur mignon dezhañ a oa o chom er gambr-se a-raok 
vakañsoù-Pask. E galleg eo en deus komzet ganin. Ha me, n' em eus ket komprenet 
mat ar pezh a zo bet lavaret gantañ. Kendalc'het hon eus da gaozeal avat. (E anv
a lavaras din, " Mark Kerrain ".) E-giz-se ez eo bet anavezet ganin, an hini en 
doa herzet ac'hanon da zeskiñ galleg. Goude-se e vezen alies o tebriñ gantañ ha 
gant e vignoned ha mignonezed, Brezhonegerien an holl anezho. Mont a ris evit ar
wech kentañ ganto d' ur Fest-Noz e Poligne e-lec'h ma teskis un toullad gerioù 
brezhonek hag a oa iskis a-walc'h evidon. E-touez Bretoned e vezen-me, neuze.
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Un deiz, evit ar wech kentañ ivez ez on aet d' ur gentel vrezhonek. 

Kelenner ar gentel-se oa bras, tev, un nebeut blev war e benn ha karadek-tre. 
Evit displegañ gerioù nevez d' e studierien e rae tresadennoù bihan na oant ket 
fall tamm 'bet, « Per Denez " e anv.

Ha neuze a-youl-trumm em eus soñjet :

Perak e fell da Vretoned 'zo komz o yezh ? 
Perak ne fell ket d' ar re all ?
Perak ez eus tud a fell dezho bezañ Bretoned ? 
Perak ez eus tud all ne fell ket dezho ?
Perak eo diaes adsevel o sevenadur ?
Pelec'h e ya o buhez ?

Pa 'm eus sellet ouzh levrioù c'hoariva brezhonek er bloaz tremenet, 
gwelet 'm eus ne oa nemet ur c'hoariva kozh ha relijiel ha ne blije ket din an 
dra-se. Ha neuze, c'hoant em eus bet da skrivañ ur pezh-c'hoari, evel pa oan e 
Bro-Japan.

Petra dalvez evidon-me studiañ ha komz brezhoneg ?

Reiñ mezh d' ar Vretoned na gomzont ket brezhoneg.

Ouzhpenn-se, me gav din, ma ne vez ket komzet yezh ar bobl bremañ ne vo 
graet morse, ha ne vo mui nag eus he sevenadur nag eus he frankiz.



Ret eo komz brezhoneg bremañ e Breizh !

An 10 a viz Ebrel 1972.

218

An Houlenn

Pezh-c'hoari gant Makoto (Gwirionez)
Troet diwar or japaneg gant an oberour

(Un den kozh a-walc'h o kantren e-unan war un draezhenn digenvez, evel 
dedennet e zivskoaz hag e zivhar gant un nerzh dianav. Sankañ a ra pep kammed en
traezh.

A-greiz-holl e teu war wel bugale hag e c'hoariont brezel pe " cow-boy " 
rak o genaouioù a ra trouz a-daoladoù evel ma vefe tennoù ar pistolennoù a zo 
etre o daouarn, ha gante togoù " cow-boy " war o fennoù. Ober a reont div pe 
deir gwech tro an den kozh a-walc'h ; mont a reont kuit goude en ur genderc'hel 
gant o roll. Sellout a ra an den gant e zaoulagad damserret ouzh ar vugale-se o 
vont diwar wel. P'int steuzet e choari e-unan ar roll a oa ganto. Mousc'hoarzhin
a ra an den e-pad ur frapad, met diouzhtu e teu ken trist hag a-raok.

An den, gant e zaoulagad o parañ war ar mor, a hiboud sioul :)

AN DEN
An houlenn...

(An hiboud-se a ya war greñvaat.)

AN DEN :
An houlenn... an houlenn... an houlenn... an houlenn... an...

(A-daol-trumm e chom a-sav peogwir en deus klevet unan bennak war e lerc'h. 
Treiñ a ra war-du ar re a gomz. Daou amourouz yaouank eo a zo o stardañ o 
daouarn an eil d' egile. Paouez a reont da gomz kerkent ha ma welont an den. Hag
en ur pokat gant fouge e tremenont damdost dezhañ.
An den a gomz boud en-dro :)

AN DEN :
An houlenn...
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AR PLAC'H I :
(Goulenn a ra ouzh ar paotr.) 
An houlenn ? Petra a zo ganti ?

AR PAOTR :
Petra ?...
(An den a sell ouzh an daou zen yaouank.)

AR PLAC'H I :
(D' ar paotr.)
O ! Sell 'ta ! Na kaer eo an houlenn !

AR PAOTR :
Deomp betek lez an dour.



(An den a glask mirout outo da redek kuit hag a c'harm :)

AN DEN :
N' it ket pelloc'h ! Na dostait ket ouzh an houlenn ! 
Risklus eo ! Re risklus eo ! Harzit !

(Chom a reont a-sav, ha souezhet e sellont outañ.) 

AR PLAC'H I :
(D' an den.)
Perak ? Perak eo risklus ? N' hon eus ket c'hoant d' en em lazhañ, ni.

(Ne respont ket an den, e zaoulagad serret gantañ atav.) 

AR PLAC'H I :
(D' ar paotr.)
N' eo netra. Deomp 'ta !

(Eñ a c'hortoze ur respont ha ne zeu ket.)

AR PAOTR :
(D' ar plac'h.)
Mat, deomp !

(Ar paotr a stard dorn ar plac'h hag e redont kuit da c'hlann ar mor. Digeriñ a 
ra an den e zaoulagad bremañ ; ne sell nemet ouzh an daou zen yaouank avat. Da 
lavarout eo n' eus netra e don e ibilloù-lagad nemet soñjoù liesseurt a wechall.
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Eus tu dehou al leurenn e teu ur plac'h all war wel. Kemer a ra daouarn an den 
hag o zenn daveti. Da gentañ ne oar ket an den piv eo ar plac'h-se. Met dont a 
ra da c'houzout a-benn ur pennadig amzer.)

AR PLAC'H II :
Petra ! Perak emaout amañ ? Da glasket em eus kalz. E pep lec'h ! Ken trumm out 
aet kuit !

AN DEN :
Me ivez am eus klasket ac'hanout, e pep lec'h, e kêr, e-pad un eurvezh bennak 
abaoe m' hon eus en em gollet dirak an ti-sinema. A-benn ar fin on deut amañ, 
gant skuizh e oan.

AR PLAC'H II :
Soñjet am eus edos amañ. Peogwir ez eo ul lec'h a soñjoù marzhus ha n'hallomp 
ket diverkañ. Hag ouzhpenn, emaout o vont kuit d' an arme warc'hoazh. Dleet em 
bije dont amañ diouzhtu. Evit da glask. Posubl eo e ve an noz-mañ hon hini 
diwezhañ. Fellout a ra din tremen an noz-mañ didu ganit. Kompren a rez ?

AN DEN :
Ya, kompren a ran pe... ne gomprenan ket. N' on ket sur.

AR PLAC'H II :
Petra a lavarez ? N' am c'harez ket ?

(Respont a ra an den dezhi kerkent.)

AN DEN :
(Kreñv.)
Me gar ac'hanout... Met... soñj !... Ret eo din mont d' an arme evit ar vro. 
Ouzhpenn-se, me 'm eus c'hoant mont bremañ. C'hoant mont d' an arme. Sell ar re 
all ! An holl zo paour razh : n' o deus mann da zebriñ ha hini ebet ne glemm. 
(Stardañ a ra dorn ar plac'h.) An holl o deus abegoù da glemm. Met pa soñjont eo
evit ar vro, ne lavaront netra.



(Bep tro ma echu an den ur frazenn, ar plac'h a hej he fenn.)
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AR PLAC'H II :
Ya, goût 'ouzon, me ivez. Lavarout a rez ez ez evit ar vro, met ar brezel a lazh
an dud. Ouzhpenn-se, an enebour a c'hortoz ac'hanout evit da lazhañ. N' hallan 
ket lezel ac'hanout da vont d' an emgann. Evidon-me, se n' en deus ster ebet. 
Fenozh en em garimp gant hon holl nerzh hag en em lazhimp evit ma pado hor 
c'harantez da viken. N' eus ken nemet se d' ober.

(Kerkent ha ma paouez da gomz en em lak da leñvañ. Daeroù a ziver war he divjod,
betek tizhout he genou. Kammañ a ra he genou. Goustadik e lak an den e vrec'h 
war he skoaz hag e sec'h he daeroù. Met ne baouez ket he daeroù da ziverañ.)

AN DEN :
Na ouel ket ! 

AR PLAC'H II :
. . . .
(Leñvañ a ra ar plac'h atav.)

AN DEN :
Na ouel ket ! 

AR PLAC'H II :
. . . .

AN DEN :
Ma ouelez, n' hallin ket komz ganit. 

AR PLAC'H II :
. . . .

AN DEN :
'Peus ket echu ! Paouez 'ta ! Selaou ac'hanon !

(Difronkañ a ra bremañ. Klevet e vez o c'hrozmolat un dra bennak.)

AR PLAC'H II :
(Difronkadennoù.)
(An den a stard he divkoaz etre e zivrec'h ha komz a ra outi goustadik.)
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AN DEN :
Kalz soudarded zo 'o 'n em gannañ bremañ. Kalz tud a varv da bep mare. E-keit-se
emaon o vont da bokat dit.

(Gleb eo e zivjod. Emañ o vont da gomz kreñv.)

- Me zo ' vont da bokat d' ur plac'h e-kichen an dachenn-vrezel.

(Ar plac'h a ziroll adarre da leñvañ. An den a sell outi.)

- N' hallan ket chom e-giz-se ! 

(Nac'h a ra gant e benn. Diouzhtu goude e stard adarre ar plac'h.)

- Kompren a rez, te ivez, han ?

(Hejañ a ra he fenn ha dirollañ da ouelañ.)

AR PLAC'H II :
(Huchal a ra.)
Nann, nann, nann, nann, nann...



(Kerkent ha ma echu komz e sailh da leñvañ hag e stou warnañ.)

AN DEN :
(An den a gas anezhi pelloc'h.)
Aet out sod ? Mard out e-giz-se n' halli ket bezañ va gwreg.

(A-greiz-holl e ra ur sav d' he c'horf. A-greiz gouelañ e taol ur sell warnañ ha
redek kuit.)

(An den a chom sebezet ha diouzhtu :)

AN DEN :
Gortoz ! Gortoz ! Gortoz !

(Mont a ra kuit. Met klevout a reer anezhi o tifronkal. Emañ an den war vord ar 
mor adarre. Kerzhout a ra en ur soñjal. Komz a ra a vouezh izel.)

AN DEN :
(Gleb e zaoulagad.)
Ha petra a ra bremañ ? Pelec'h emañ ? Pell zo eo c'hoarvezet an traoù-se. Met 
perak e teu an dra-se em fenn bep ar mare ?
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(Berañ a ra un daeraouenn war e jod. Unan all. A-daol-trumm e teu un toullad 
soudarded war al leurenn, n' ouzer ket a belec'h. Kregiñ a reont da dennañ. 
Enebourien zo en-dro dezho, sur a-walc'h. E-kreiz ar strakadeg youc'hadennoù ar 
soudarded. An den a van en e sav o sellout outo gant sebez. Komz a ra izel.)

AN DEN :
- Pelec'h emaon 'ta ? Petra reont aze ? Daoust hag int kamaladed ar vugale all ?

(Strakadeg kreñvoc'h kreñv.)

- Ne gomprenan mann !

(Paouez a ra ar strakadeg. Trouz ebet. Prestik goude ec'h adkrog ar soudarded da
dennañ ha da youc'hal. An den en deus ur gridienn. Dont a ra ennañ e-unan. Krial
a ra gant ar souezh.)

- O ! Emaon war dachenn an emgann ! E-kreiz tachenn an engann.

(Krenañ a ra, gant an euzhet eo.)

- Kerkent ha m' on erru en arme on bet kaset d' an emgann, abalamour m' eo diaes
d' hon arme amañ. Bremañ emaon tal-ouzh-tal gant an enebourien. Dont a ra o 
boledoù etrezek ennon. Tachenn-emgann ! Tachenn-emgann !

(Kregiñ a ra da hopal a-bouez e benn.)

- A!A!A!A!A!

(Ne baouez ket da huchal. Ne baouez ket kennebeut youc'hadennoù ar soudarded ha 
strak o fuzuilhoù. Mont a ra a-drek ur roc'h en ur guzhat e benn etre e 
zivrec'h. Ne ra nemet krenañ. Strakadeg atav. Ur soudard a youc'h d' unan all :)

AR SOUDARD I:

E ! E ! 'M eus ket mui boledoù ! Tap din ur voestad ! 

AR SOUDARD II :
Petra ?
(N' en deus ket klevet gant an trouz.)
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AR SOUDARD I :
(En ur ziskouez ur voest c'houllo d'egile.)
'M eus ket mui boledoù ! Boledoù ! Boledoù !

AR SOUDARD II :
(Komprenet en deus. Stouiñ a ra e benn.)
Setu ! Setu !
(Teurel a ra ur voest. Ar soudard I a dap anezhi. War un dro e kav an den o 
krenañ a-drek ar roc'h.)

AR SOUDARD I :
(Komz a ra uhel ouzh an eil soudard.)
E ! Sell ouzh hemañ ! Evel pa glasfe mont 'barzh ar roc'h ! Pegañ a ra ouzh ar 
roc'h ! Hañ ?

AR SOUDARD II :
(O sellout ouzh an den.)
- Evel-se 'vez dalc'hmat.

(Ar soudard I hag ar soudard II a baouez da dennañ. Ar soudard II a red etrezek 
ar soudard I. Ar soudard I a red, stouet e gorf.)

- O, darbet eo bet din mervel, ar boledoù a dremene a-rez din.

(En ur ziskouez an den d' ar soudard II :)

- Pa oa deuet d' an arme e oa un den kalonek tre. Larout a rae e c'hellfe en em 
gannañ e-unan enep an enebourien.

(Ar soudard I a sell ouzh an den, souezhet, en ur glevout ar soudard II.)

- Met kerkent erru war an dachenn-emgann, eo aet da vaot. D' am soñj n' en deus 
morse tennet gant ur fuzuilh.

(Goulenn a ra digant ar soudard I.)

AR SOUDARD I :
- Sur eo, kerkent ma krogo an emgann, e stlapo e fuzuilh.

(Ober a ra e soñj.)

- Mat, 'z an d' ober goap outañ.
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(Pa 'n eus paouezet da gomz, e red davet an den o soublañ e gorf evel ar soudard
II. Skeiñ a ra war gein an den a zo o krenañ, hag e benn a stok ouzh an douar.)

- E, e, n' eo ket ar mare da gousket.

(Skeiñ a ra adarre war e gein, kreñvoc'h. A-benn ar fin e sav an den e benn, hep
paouez da grenañ. An den a sell ouzh ar soudard I.)

- Sell 'ta (en ur ziskouez gant e viz) an enebourien zo o vale tro-dro ; n' omp 
ket kalz, ni. C'hoant o deus da lazhañ ac'hanomp. Ma ne lazhomp ket anezho, int 
a lazho ac'hanomp. Bremañ eo echu poent dibab. (Kreñv.) E ! selaou a rez 
ac'hanon ?

AN DEN :
(Reut en e sav.) Ya, selaou a ran.

AR SOUDARD I :
Selaou n' eo ket a-walc'h. Ret eo kompren, hag ober. 



AN DEN :
(Reut.)
- Ya.

(Met ne gemer ket e fuzuilh diouzhtu. Ar soudard I a gemer fuzuilh an den hag 
hen ro dezhañ. An den, e zaouarn o krenañ, e gemer ha bep ar mare e wask war an 
draenenn. Moarvat eo bet tizhet e bal gant ur boled bennak rak klevout a reer 
youc'hadennoù tud war o zremenvan e-mesk an enebourien. An den e zaoulagad 
serret a wask adarre war draenenn e fuzuilh a-daoladoù. N' emañ ket ken ar 
soudard war al leurenn, n' ouzer ket abaoe pegoulz. Aze n' eus nemet an den. 
Sellout a ra en-dro dezhañ. Rak deut eo en-dro ar sioulder en un taol tro-war-
dro. Merzout a ra n' eus den ebet. Ha souezhet e sell ouzh ar fuzuilh a zo 
gantañ.)

- N' eus den ebet... Petra zo degouezhet amañ ? 

(Youc'hal a bep tu.)

- E ! E ! E ! N' eus hini ebet ken ? Pelec'h eo aet hon arme ?

(Sellout a ra ouzh al lec'h m' edo ar soudarded.)
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- Ha c'hwi, pelec'h emaoc'h ? 

(Komz a ra bremañ e chuchumuchu.)

- Pelec'h emañ an enebourien ?

(Sellout a ra gant evezh en-dro dezhañ ; koulskoude n' eus gour ebet atav.)

- N' eus mann da gompren.

(Ne oar ket petra ober. Ur pennad amzer. Stekiñ a ra ouzh e fuzuilh.)

- Tomm eo ar fuzuilh-mañ... Tennet em eus ganti... Pe... Pe... Petra am eus 
graet ganti ? Pelec'h eo aet ar boledoù ?

(Diskouez a ra gant e viz al lec'h m' edo an enebourien.)

- War an tu-se eo am eus tennet...

(A-daol-trumm e teu da vezañ laouen.)

- O ! Lazhet em eus ! Lazhet em eus ! Lazhet em eus ! Lazhet em eus an 
enebourien ! (Kreñv) N' on ket digadarn !

(Sevel a ra an den e fuzuilh a-bouez e zorn hag e red eus an eil penn eus al 
leurenn d' egile en ur lammat gant al levenez. Chom a ra a-sav e-kreiz al 
leurenn.

Diouzhtu e varv ar goulou a bare warnañ. Hogen ar gouleier all ne varvont ket. 
An den a cheñch lec'h ; met bremañ e varv ar gouleier all a-hont. War un dro e 
teu war enaou ar goulou a oa marv.

An den a ya pelloc'h met eno kennebeut n' eus ket goulou. E kement lec'h ez a n'
eus ket goulou. Goulou zo koulskoude e pep lec'h all. Diskiant e red dre al 
leurenn da glask ar goulou evel al loened gouez war-lerc'h o freizhoù. Kouezhañ 
a ra an den un tammig a-zehou da greiz al leurenn. Gant nerzh e talc'h e fuzuilh
en e zorn. Klevet e vez o tennañ e anal. Bremañ n' eus mui a c'houlou nemet a-us
d' an den. Ne glever ket ken e anal. Ne bar ar goulou nemet war gein an den.

A-benn ur predig e teu war wel eus tu kleiz al leurenn an daou vugel hon eus 
gwelet e penn kentañ ar pezh-c'hoari-mañ, e zanvez-pried (ar plac'h II) hag an 



daou enebour en doa fuzuilhet. Eus tu dehou al leurenn e teu war wel daou 
soudard eus arme an den. E-pad ma komzont n' eus goulou nemet war an den atav. 
Ul liv goulou disheñvel a ranker da gaout evit pep den. Da lavarout eo e vo 
luc'hvannet ul liv bennak war an den e-keit ma komzo an daou vugel, ul liv all 
war e zanvez-pried (ar plac'h II), ul liv all war daou soudard e arme hag an 
daou enebour. Talvezout a ra ar goulou-se da damall an hini a gomz hag an amzer 
a dremen. Da gentañ e teu daou vugel a-wel war an tu kleiz d' al leurenn. N' eus
ket goulou warno avat.)

AR BUGEL I :
(Ouzh ar bugel II).
Sell, unan bennak zo war an douar.

AR BUGEL II :
Pelec'h ?

AR BUGEL I :
Setu ! Ahont !

(Diskouez a ra d' an eil al lec'h m' emañ an den.) 
(Sellout a reont outañ gant evezh. An den ne fiñv ket an disterañ.)

AR BUGEL II :
Marv eo ? Ne fiñv ket an disterañ. A ! Ur fuzuilh zo gantañ en e zorn kleiz. Ur 
soudard eo.

AR BUGEL I :
Nann, n' eo ket posubl, peogwir eo echu ar brezel un ugent vloaz bennak zo.

AR BUGEL II :
Met, gwir eo ez eo ur soudard.

AR BUGEL I :
Ha ma laerfemp e fuzuilh digantañ ? 
(Reiñ a ra un taol skoaz d' egile.)

AR BUGEL II :
Nann ne fell ket din. Me 'm eus aon. Kae da-unan m' az peus c'hoant.

(Kerkent ha ma 'z a ar bugel I etrezek an den, e sav eus an diadreñv mouezh ar 
plac'h II a glask mirout outañ da vont.)
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Gortozit ! Na dostait ket ouzh an den-se.

AR VUGALE :
(A-unan) 
Perak 'ta !

AR PLAC'H II :
Peogwir eo ret dezhañ kaout ur fuzuilh, hag eñ marv zoken. Sellit ouzh e zorn 
kleiz !

(Sellout a ra ar vugale ouzh e zorn kleiz.) 

Derc'hel a ra e fuzuilh start gantañ .

AR VUGALE I ha II :
(A-unan) 
A... Ya.

(Kenderc'hel a ra ar plac'h da gomz, koulskoude n' eo ket outo e komz ken.)

AR PLAC'H II



Pep tra en deus dilezet, pep tra, ha me zoken. Lavaret en doa e oa evit ar vro. 
En em gannet eo ha marvet. Un emgann evit petra ? Dilezet en deus ar garantez 
ivez. Ar brezel ne lak ket an den da soñjal er re all. Petra a dalv " evit ar 
vro " ? Eñ a grede e rae e servij evit e vro. Petra en deus graet ar Stad 
evidomp ? Ar Stad en deus rediet anezhañ da vont d' ar brezel : laeret he deus 
ar garantez digantañ. Abalamour d' ar Stad eo bet ret d' ar bobl mont d' an 
arme. (Kreñv.) Daskor din va c'haredig ! Ro buhez dezhañ en-dro !

(Ar plac'h a ziroll da ouelañ. E-keit-se e teu tre en tu dehou daou soudard eus 
e arme. War an tu kleiz e teu an daou soudard enebour a zo bet lazhet gant an 
den. Ar pevar soudard a zo ganto unwisk o armeoù. Kregiñ a reont da gomz 
asambles. Ar goulou a bar bepred war an den hepken ; al liv anezhañ a rank kemm 
evit pep den.)

AR SOUDARD I :
E ! Eñ 'ni eo ! Sell !

AR SOUDARD II :
A, ya. Eñ eo. Astennet eo.

AR SOUDARD I :
(Sirius) Gortoz ! Marv eo-eñ.
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AR SOUDARD II :
(Souezhet) Gwir eo, marv eo.

AR SOUDARD I :
Reizh eo, krenañ a rae pa oa o tennañ gant e fuzuilh ! Ne selle tamm ebet ouzh 
an enebourien.

AR SOUDARD II :
Met pa vez gwelet en e c'hourvez war an douar, e seblant bezañ ur paour kaezh.

AR SOUDARD I :
A ! Nann ! Arabat kaout truez outañ. Ma vefe bev c'hoazh ne dalvfe netra 
evidomp. Mar kerez... (Un ehan) ... re wan oa evit bevañ.

AR SOUDARD II :
Met pa 'z eo degouezhet en arme e oa un den kalonek.

AR SOUDARD I :
Ur brabañser eo !

AR SOUDARD II :
(O c'hoarzhin) Ur brabañser, just a-walc'h.

AN ENEBOUR I :
Here he is.

AN ENEBOUR II :
Yes, here he is.

AN ENEBOUR I :
The one who killed us.

(An enebour I a sell ouzh an den e-pad ur pennadig.)

AN ENEBOUR I :
(Ouzh an enebour II) Is he dead ?

AN ENEBOUR II :
Yes, I think he is.



AN ENEBOUR I :
Why ? I don't understand why he is dead. We didn't shoot him.

230
AN ENEBOUR II :
Why then ? Answer me !

AN ENEBOUR I :
Wait a minute, I think it's on account of his shyness. Just let me see, he was 
very much afraid of shooting.

AN ENEBOUR II :
What then, why did he come here, on this battle-field ?

AN ENEBOUR I
It's just the same with us, his government sent him here to kill men. Well, it's
just the same with us.

AN ENEBOUR II :
Yes, exactly. Neither do we know why we fought against them.

AN ENEBOUR I :
They are poor soldiers ! The ones who are happy are the ministers of the 
government.

AN ENEBOUR II :
Yes, all right. He is like us. Poor fellow ! ! !

AN ENEBOUR I hag AN ENEBOUR II :
(A-gevret) Poor fellow !

(An daou zen o doa kroget da gomz war un dro, a baouez gant o c'haoz asambles. 
Betek-hen n' eus goulou nemet war gein an den. Kerkent ma paouez kaoz ar 
soudarded e vez enaouet ar goulou war al leurenn a-bezh. Ne zeu nag ar plac'h II
nag ar vugale, nag an daou soudard e kreiz al leurenn, da lavarout eo davet an 
den. Dougen a ra ar vugale ul liñsel wenn skrivet warni : Nann d' ar brezel. Pa 
fiñvont e teu war al leurenn an daou amourouz hon eus gwelet en derou, an eil o 
terc'hel dorn egile. An daou soudard a chom war an tu dehou. An daou amourouz a 
dremen e-kichen ar plac'h, ar vugale hag an enebourien.

AR PAOTR :
Treuzwisket int pe betra ? Gant o dilhad soudarded...
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AR PLAC'H I :
Petra 'zo skrivet war al liñsel douget gant ar vugale ? 

(Herzel a reont ur pennadig.)

Nann / d' ar / bre / zel. Nann d' ar brezel.

(Ar plac'h II a chom e-kichen an den. Astenn a ra ar vugale al liñsel hag e 
lakaat a reont war ar c'horf. A-drek ar plac'h II an daou enebour. Soudarded 
arme an den, a zo war an tu dehou, a gomz etrezo a vouezh izel en ur sellout 
ouzh an dud all. An daou amourouz a dosta.)

AR PAOTR
Nann d' ar brezel ! Me ivez a c'hell larout : Nann d' ar brezel.

(Ar paotr a sav e vrec'h kleiz en ur zerc'hel dorn ar plac'h I en e zorn dehou.)

AR PAOTR :
(Oc'h ober goap.)
Nann d' ar brezel ! Nann d' ar brezel !



(Ar plac'h I a c'hoarzh gant ar fent. Derc'hel a ra ar paotr da dremen dirak ar 
re all en ur c'hoarzhin ha mont kuit.)
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ISTOR BREIZH LA BORDERIE

troet gant ROPARZ HEMON

Pempvet marevezh

AR REMZIAD GALL
KRESK BELI AN DUGED
(1213-1364)

Gant donedigezh lignez Dreux, - ur remziad gall ha kapetat, - war dron 
duged Vreizh, e tigor pempvet marevezh hon Istor, an eil abaoe krouidigezh an 
dugelezh. Ur c'hantved hag hanter e padas, betek emgann Alre e 1364. Lignez 
Dreux, deuet da vezañ brezhon-ha-gall, ne gollas ket an dugiezh, hogen ar 
galloud a yeas gant un eilskourr anvet lignez Vonforzh, a lakaas kemmoù bras hag
hollbouezus en ensavadurioù ar vro.

Er pempvet marevezh-mañ, da lavarout eo adal 1213 betek kreiz ar 14-vet 
kantved, an duged eo a zo mistri war bep tra. N' o deus mui ezhomm da zifenn o 
beli, evel ma rankent ober er marevezh diagent. Er c'hontrol, tagañ eo a reont 
gant ar veli-se, tagañ pezh a anvont boazioù aloubus, hep kaout ar gwir rik atav
diouzh o zu. Rak ar boazioù a oa a-wechoù boazioù hag ensavadurioù dellezek a 
zoujañs. Meur a wech zoken, an dug an hini eo a aloub, a vez kaset re bell er 
stourm gant e nerzh.

Koulskoude, pa bouezer mat pep tra, ar vestroniezh a c'hell an dug kaout 
bremañ war ar peoc'h, an dezvarnerezh, ar reizh, - ur wech kempennet e fazioù 
kentañ, - ar blenierezh a c'hell kaout dre vras war an aferioù boutin, a dro, 
evel ma welimp dizale, da galz a vad evit Breizh.

Evit pezh a sell ouzh an darvoudoù, e krog ar pempvet marevezh gant un 
taol-arnev : ren turmudus Per Dreux (1213-1237) ; hag ez echu gant ur gorventenn
: ar brezel hir, reuzus, etre Bleaz ha Monforzh (1341-1364). Etre an div 
enkadenn-se, disheñvel-bras an eil diouzh eben dre an doareoù, an abegoù hag an 
disoc'hoù anezho, e tremen ur c'hantved a-bezh, er peoc'h peurvuiañ. Ne voe ket 
ur peoc'h klok ha padus. Hogen bez' e voe da vihanañ diazezded a-walc'h ha 
sioulded dre-holl, a dalvoudegezh vras, keñveriet gant an trubuilhoù a 
c'hoarvezas kent ha goude.
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AN DUG PER DREUX LESANVET BRIZHKLOAREG
(1213-1237)

Temz-spered Per Dreux ha derou e ren

Ne oa ket kalz sioulded da c'hortoz, hervez doare, pa savas ar remziad 
duged c'hall war an tron. Sioulded, peoc'h, ehan, setu aze traoù na blijent 
nemeur da Ber Dreux. Digor a spered e oa, soutil, desket-kaer, barzh a-wechoù, 
ur " c'hloareg ", da lavarout eo un den lennek. Hogen, dre ma reas drougimplij 
eus e " gloaregiezh ", e voe lesanvet Brizhkloareg.

(Lesanvet e oa bet Brizhkloareg kent mont da zug Breizh. Roet e voe dezhañ
al lesanv-se dre ma tlee bezañ beleg. Goude bezañ studiet pell amzer e skolioù 
Pariz, e tilezas hent kargoù an Iliz, na oa ket ken douget dezho ha ma oa da 
vicher an armoù.)

Politiker akuit e oa, gouest da reizhañ munudoù an aferioù, gouest da 
embreger tud, ur marc'heg kadarn, ampart da reiñ taolioù kleze, hag e c'halle 
bezañ hael ha madelezhus. Daou berzh-mat a vanke dezhañ koulskoude : kerreizhded



ha kendalc'husted. Hag evelato e oa aheurtet pa felle dezhañ seveniñ e vennadoù.
Keit ha ma veze atizet gant ar youl da ober berzh, ne wele ket ar skoilhoù a 
c'hallje sevel war e hent. Evel an holl Gapetiz, ar c'hoant da greskiñ 
dreistmoder e c'halloud personel a oa en e wad. Lusket e veze atav gant un 
derzhienn dizordren da ober un dra bennak. Klask a reas ober pep tra, tagañ pep 
tra, lakaat mesk a pep tra, noblañs, roueelezh, Iliz, Frañsizien, Saozon, 
Sarazined, hag en diwez ne dizhas netra. Daoust d' e zonezonoù dispar, goude 
strivata hep astal, dispign en aner e nerzh, ne voe a-benn ar fin nemet ar 
skedusañ, ar speredekañ... hag ar brellañ priñs eus e amzer.
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Evit ren e Breizh, en doa pleget da zivizoù kriz, ha zoken uvelaus, lakaet

warnañ gant Fulub-Aogust. Gwazoniezh leun a douas d' ar roue, pezh n' o doa 
graet biskoazh an duged a ouenn vrezhon. Setu amañ petra voe an divizoù-se : 
lealded a vije touet dezhañ gant e wizien, nemet hepken keit ha ma chomje-eñ 
feal da roue Frañs ; treiñ a c'halljent en e enep ma raje displijadur d' e 
bennaotrou. Betek marv Fulub-Aogust, ar roue meur, Per Dreux a chomas sioul, 
evel lorc'h ennañ da vezañ fealañ hag emroüsañ servijer ar gurunenn. Goude se, 
evel ma welimp, e kemeras e zigoll.

Ar Saozon trec'het. Marv Yann Dizouar.

Dre eurvad evitañ , e reas un taol-kaer e derou e ren. Yann Dizouar, ar 
roue argarzhus, a gendalc'he da atahinañ Frañs gant e aloubadennoù, a veze 
dizarbennet bep tro, o lezel avat dismantroù war o lerc'h. E 1214, da vare ar 
C'horaiz, e tilestras e Roc'hell, e sailhas war Angers, hag ez eas da dagañ 
Naoned dre c'hlann gleiz al Liger. Per Dreux en doa kreñvaet kêr diouzh tu an 
hanternoz, etre al Liger hag an Erzh. N' en doa ket kreñvaet tu ar c'hreisteiz, 
rak ne gave ket dezhañ e vije taget dre eno, abalamour d' ar stêr.

Kerkent ha ma voe merzet e oa ar Saozon o tagañ, an dug a dremenas gant 
Brezhoned war ar pont a-dreuz al Liger, harpet gant ur bagad Frañsizien dindan 
urzhioù kont Dreux, Roperzh, e vreur henañ. Ar Vrezhoned hag ar Frañsizien a 
lammas war ar Saozon, o redias da gemer an tec'h ha Per a zistroas gant e 
soudarded da Naoned hep gloaz na gouli. E vreur Roperzh avat, a oa aet war-raok 
re vuan, a gouezhas en un traped hag a voe prizoniet, a-unan gant un dousennad 
Frañsizien.

Ne dizhas Yann Dizouar ober netra muioc'h. En em dennañ a reas mezhek war-
lerc'h an droukverzh-se, ha ne voe mui gwelet. Daou vloaz goude (1216), Doue a 
ziac'hubas an Douar diouzh ar fallakr-se.
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Per Dreux hag Herri Penteür.

E 1214-1215 e krogas Per Dreux da dagañ an noblañs hag an Iliz war un dro.
A-enep an Iliz, ne reas nemet nebeud a dra, tabutal hepken gant eskob Dol. A-
enep an noblañs e reas kalz gwashoc'h. Herri yaouank mab Alan kont Penteür, 
chomet emzivad da zek vloaz a-boan, dindan wardoniezh Konan beskont Leon, en doa
bet ez reoliek kontelezhioù Penteür ha Treger diwar-lerc'h e dad, ha touet en 
doa gwazoniezh zoken da roue Frañs, Fulub-Aogust. Per Brizhkloareg n' o lezas 
gantañ nemet a-vec'h daou vloaz. A-greiz-holl, hep bezañ taget, hep en em harpañ
war ar reizh e stumm ebet, ez aloubas hag e kemeras dre heg aotrouniezhoù Herri 
yaouank, na chomas gantañ nemet kontelezh Ouelou, ur c'hwec'hvet rann d' ar 
muiañ eus e hêrezh. Lavaret em eus alies e oa re vras an hêrezh-se, risklus 
zoken evit ar peoc'h e Breizh. Koulskoude, mont dre nerzh evel-se n' hell ket 
bezañ digarezet. Ret e vije bet treuzvarc'hata, lezel Bro-Penteür hepken gant 
Herri, ha reiñ dezhañ digoll en arc'hant.

Per Dreux ha beskont Leon.

Brizhkloareg a yeas pelloc'h. Konan beskont Leon, a oa gward Herri 



Penteür, a fellas dezhañ difenn gwirioù ar minor. Brizhkloareg a gouezhas 
warnañ, a aloubas e zomanioù, hen argasas diouzh e gêrioù hag e gestell, a yeas 
en e gêrbenn Lesneven e 1216, hag a reas eno evel pa vije mestr Bro-Leon.

Per Dreux hag eskob Naoned.

Er bloaz war-lerc'h (1217-1218), o treiñ a-enep an Iliz, e stourmas kalet 
ouzh eskob Naoned. Nac'h a reas anavezout e wirioù speredel ha bedel. Heskinañ, 
prizoniañ, gwallgas e wizien a eure, leskiñ e vilinoù, e diez ha tiez an dud a 
oa dindanañ, da skouer bourc'h Suseg hag e Naoned fabourz ar Marchiz. Difenn a 
reas e Naoned ivez gwerzhañ keuneud estreget keuneud e goadoù, bara estreget an 
hini graet gant e vleud, holen estreget hini e boulloù, o vont evel a-enep 
frankiz e holl sujidi da ober kenwerzh. E-giz respont, eskob Naoned a 
eskumunugas anezhañ e 1218. An dug avat ne rae forzh.

E-keit-se, priñsed Leon (ar beskont Konan hag e vreur Salaun), a oa bet 
souprenet ha mantret da gentañ gant tagadenn an dug, en em unanas evit herzel. 
Kalz tud a yeas a-du ganto, dreist-holl tud eus an aod, rak Brizhkloareg a felle
dezhañ lemel digant an aotrounez ar gwir-peñse, n' eo ket evit e derriñ, hogen 
evit mirout ar gounid evitañ e-unan. E-touez ar re-mañ e weled er renk kentañ 
Herri Avaogour, beskont Ar Faou, aotrou Pont-'n-Abad, hag ivez, hag eñ eus an 
diabarzhvro, beskont Roc'han.
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Brizhkloareg, souezhet gant seurt kontroliezh, a reas ar peoc'h da gentañ 

gant eskob Naoned (1220), evit digreskiñ niver e enebourien.

Brezel Amaori Craon 
Emgann Kastell-Briant

N' eo ket hepken eus an diabarzh e save eneberezh ouzh an dug. Darev oa da
vezañ taget-feuls eus an diavaez.

Koun a zalc'her eus ar pezh en doa graet Fulub-Aogust e 1206, pa edo an 
dugelezh rag-eeun dindan e zorn. Distaget en doa, en un doare reizh pe zireizh, 
douaroù diouzh an domani dugel, e-touez re all kêr ha kastellaniezh Plouarzel 
Breizh-Uhel, a oa bet atav e piaou d' an duged ; o roet en doa d' un aotrou 
gall, Maoris Craon. Pa varvas hemañ, Per Dreux, ar gwir diouzh e du, en doa 
goulennet kaout ar gastellaniezh, evel rann diestrenaus eus an domani dugel, a 
c'halle d' ar muiañ-holl bezañ distaget e-pad buhez an donezonad, hep mont gant 
e hêred.

Hêr Maoris Craon oa Amaori Craon, senesal Anjev, un denjentil galloudus, 
kar da diegezhioù uhelañ Anjev, Poatev, Normandia ha Touren. Pa c'houlennas 
Plouarzel-Breizh-Uhel digant an dug, e voe nac'het-krenn outañ. Kinniget e voe 
avat lakaat ar gudenn dirak lez-varn ar pennaotrou, roue Frañs, pezh a oa reizh.
Per Dreux a ouestlas plegañ d' ar varnadenn a vije graet.

Amaori Craon, na oa ket sur-mat da gaout ar gwir diouzh e du, a ziarbennas
ar c'hinnig-se, a c'houlennas skoazell digant e gerent hag e vignoned, hag a-
unan ganto e tastumas ur strollad mat a soudarded en Anjev hag er rannvroioù 
tro-war-dro. Ne voe ket gwall ziaes, rak roue Frañs, a dleje bezañ bet a-enep, a
roe kentoc'h e asant.
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Armead Amaori.

Setu amañ penaos eo bet taolennet an armead-se gant ur c'hempredad, gouest
da welout an traoù evel m' edont, Gwilherm ar Brezhon (brezhon a anv hag a 
ouenn), en e varzhoneg-istor latin ar " Filipidenn " :

« Dindan urzhioù Amaori e kerzhe holl varc'heien Anjev ha Men, gwellañ ha 



brudetañ brezelourien Douren hag ar broioù tost betek Chartrez, ur bagad niverus
eus tud Enez-Frañs, ur bagad Normaned eus Bro-Séez, un all o tont eus Berri, ha 
kont Nevers gant e soudarded. En armead-se e oa darn a-du gant aotrou Craon dre 
ma oant kerent pe vignoned dezhañ, darn all a-du gantañ peogwir o faee. Rak n' 
eus netra ebet par d' an arc'hant evit magañ keneilded ha kadarnded er 
varc'heien, reiñ dezho armoù nevez, reiñ kalon d' ar re laosk, nerzh d' ar re 
wan, ha kreskiñ herded ar re daer. »

Ouzhpenn Amaori Craon ha kont Nevers, e oa e-touez ar bennrenerien Hardoen
Maillé, e lignez unan eus ar re uhelañ en Anjev, ha Yann Montoire kont Vendôme.
« An holl vrezelourien-se, » a lavar ouzhpenn Gwilherm ar Brezhon, « a oa bet e 
meur a emgann hag o doa gounezet kalz brud, ha ne oant bet morse trec'het. Den 
ne grede eta e c'halljent bezañ trec'het bremañ, hag ouzhpenn, ganto e oa an 
niver brasañ a gadourien. »

Armead priñsed Leon.

Diouzh an tu all, priñsed Leon a gendalc'he da stourm e Goueled-Breizh 
ouzh an dug, seul galetoc'h ha taeroc'h ma n' o doa mui netra da goll. Pep tra a
oa bet lamet diganto gant Per Dreux, ha n' o doa ket zoken a-walc'h da herzel « 
ouzh an naon hag ar riv ». Kevredidi c'halloudek o doa, evel kont Gouelou (Herri
Avaogour) ha beskont Roc'han. Kenstrivañ a rejont hep mar ebet gant Amaori 
Craon. E-pad ma vije Brizhkloareg o terc'hel penn ouzh hemañ, e vije taget a-
dreñv e gein gant ar Vrezhoned emsavet, hag e-giz-se e vije gwasket etre daou 
strollad enebourien.

Per Dreux o kiask bihanaat niver e enebourien.

Risklus e oa e stad, eus ar risklusañ zoken. O welout ar barrad-arnev o 
tont, evit bihanaat niver e enebourien, lemel ur galloud bras diganto, 
Brizhkloareg a reas ar peoc'h e 1221 gant beskont Roc'han, hag e derou 1222 (23 
C'hwevrer) gant eskob Naoned, oc'h anavezout da hemañ ar gwirioù a nac'he outañ,
hag o prometiñ e zigoll a-grenn. An eskob, en eskemm, a lamas an eskumunugenn 
diwar an dug, he dije miret ouzh kalz eus e sujidi d' e harpañ.
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Amaori e Gwerc'h ha Kastell-Briant.

Deuet e oa endeo armead didrec'hus Amaori. Aloubet he doa Breizh dre 
harzoù Anjev, ha kemeret he doa, hep na vije bet enebet kalz outi, - da nebeutañ
n' eus meneg ebet a eneberezh en Istor, - kêrioù ha kestell Gwerc'h ha Kastell- 
Briant. Ma vije aet war-eeun, goude an trec'h-se, a-enep Per Dreux, n' en doa 
netra prest, war a hañval, da herzel, he dije sur a-walc'h souprenet ha trec'het
anezhañ. An alouberien avat a chomas er gwasked en daou greñvlec'h a zalc'hent, 
graet o menoz ganto da c'hedal ken na zeuje priñsed Leon hag o c'hevredidi, 
hervez o fromesa, eus penn pellañ Breizh-Izel davet Amaori Craon, evit tagañ 
nerzhioù an dug en tu a-dreñv, e-keit ha ma vije Amaori ouzh o zagañ en tu a-
raok. Hag o c'hortoz donedigezh o skoazellerien, ar Frañsizien a breizhas, a 
wastas, a zevas ar c'hornad-bro tro-war-dro dezho en un doare spontus.

Breizh o sevel.

An dug a dennas ampart e vad eus gwastadegoù ha dioberiantiz Amaori. An 
armead-se, a oa oc'h ober didruez he reuz war zouar Breizh, a seblantas, gant 
reizh, d' an holl Vrezhoned bezañ un armead alouberien, mennet da zerc'hel 
Breizh en he fezh, d' he rivinañ ha d' he lakaat dindan yev Frañs. An tabut 
prevez etre Per Dreux hag Amaori Craon, a oa bet pennabeg d' ar brezel, a voe 
ankounac'haet. Bremañ e oa ur stourm broadel evit saveteiñ ur wech c'hoazh 
emrenerezh hag anterinded ar vro diouzh tagadenn dichek an estren. Per Dreux, 
hervez testeni ur c'hempredad a ouie pezh a lavare, a c'houlennas skoazell 
digant ar Vrezhoned evit herzel ouzh aloubadeg an estrenien. Mall e voe gantañ 



diskleriañ e oa e venoz er brezel-se difenn ar vammvro a-bezh.
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Pep tra a gemmas a-grenn : an holl Vrezhoned a zisoñjas an tamalloù a 

c'hallent ober d' an dug evit mont en e gichen da stourm ouzh an divroidi. N' 
eus nemet konted Leon, heskinet-kriz gantañ a gendalc'has da vrezelekaat outañ. 
O fennañ kevredidi, beskont Roc'han hag Herri Penteür zoken, lamet digantañ e 
zouar-dalc'h koulskoude gant Per Dreux, en em glevas adarre gant an dug, pe da 
vihanañ en em unanas gantañ evit diarbenn an alouberien. Muioc'h abeg he doa 
c'hoazh Breizh-Uhel, a oa brasoc'h ar riskl eviti, da sevel prest, gant he holl 
varoned, en o zouez aotrounez Felger, Gwizhurieg, Dinan, Komborn, Kastell-Jiron,
Kastell-Briant, Agigneg.

Un dra da venegiñ eo ar pezh a lavar Ar Baot, hervez hor c'hronikoù kozh :
en arme an dug e oa, ouzhpenn ar varoned hag o strolladoù-soudarded 
gladdalc'hel, « tud eus ar bobl ». Ar re-se, evel m' eo bet komprenet ervat gant
Lobineau, oa oa strolladoù-gwarded ar parrezioù. Marteze a-walc'h, ne oa ket ar 
wech kentañ ma kemerent perzh en un emgann. Ar wech kentañ eo koulskoude ma reer
meneg anezho ha ma voe drezo e teuas an trec'h, evel ma welimp pelloc'h.

Pegen bras bennak evelato e oa an arme bodet en-dro d' an dug, arme ar 
Frañsizien hep mar a oa niverusoc'h, enni soudarded start, gourdonet-mat, na 
oant bet faezhet biskoazh. E Frañs ne oad ket evit krediñ e vije ar Vrezhoned 
trec'h. Ha trec'h e voent, padal, trec'h a-grenn.

Klaskomp gouzout perak.

Emgann Kastell-Briant.

Per Dreux, o welout e chome ar Frañsizien diloc'h, diazezet e Gwerc'h ha 
Kastell-Briant, a gerzhas taer en o enep, betek lakaat ar c'hreñvlec'h-mañ en 
arvar da vezañ kemeret. Ar Frañsizien neuze a yeas er-maez, hag e voe emgann (3 
Meurzh 1222) en un dachenn dindan wini e-kichen kêr.

An arme c'hall, un arme c'hladdalc'hel, a oa galloudek dreist-holl 
abalamour d' he marc'hegerien niverus. Diaes eo dezho avat mont ha dont e-kreiz 
ar gwini. Ne c'hallent na displegañ o renkoù nag argadiñ a-gevret. « Dug Breizh,
er c'hontrol, » eme Ar Baot, « a oa gantañ nebeut a varc'hegerien, hogen kalz 
soudarded war droad. » Ar re-mañ a oa paotred strolladoù-gwarded ar parrezioù, 
meneget uheloc'h. Gant gwaregoù dreist-holl e stourment, ha tennañ a raent 
ampart. O welout ar varc'hegerien bounner strobet e-mesk ar gwini, e tiwaregent 
outo, o klask dreist-holl tizhout o roñseed, rak en amzer-se, ur wech diskaret e
jav, ar marc'heger, pa ne veze ket flastret diouzhtu, ne oa ket evit sevel gant 
samm e harnez, hag e veze paket gant an enebour.
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Bez' e voe eta, hervez hor c'hronikoù, « ul lazhadeg vras a gezeg ». An 

Normaned deuet da harpañ Amaori Craon a voe ar re gentañ da vont skuizh o 
talvezout da bal da saezhoù ar Vrezhoned. Hervez Beltram Arc'hantred, « o 
verzout n' o doa mann da c'hounit o kemer perzh en un tabut etre tud all, ne 
chomjont ket pelloc'h aheurtet, ha kilañ a rejont ». Ma voe digoret ur boulc'h e
linennoù ar Frañsizien. Ar waregerien vrezhon a yeas er boulc'h-se, hag ac'hano 
tennañ war varc'hegerien an enebour dre ar c'hostez, saezhoù o kouezhañ war ar 
re-mañ evel ar glav. Meniz a yeas da heul an Normaned, o lakaat kement a vesk en
arme c'hall ma voe faezhet-klok, drastet-krenn e berr amzer.

Kalz Frañsizien a voe lazhet. Prizoniet oa bet muioc'h c'hoazh, en o zouez
an tri fennrener : Amaori Craon, kont Vendôme, hag Hardoen Maillé. An holl 
brizonidi, nemet an daou gentañ amañ anvet, a voe lezet da vont gant paeañ 
gwerzh-daspren pounner, a-raok gouel Pask, a oa er bloaz-se d' an 3 Ebrel. 
Amaori Craon a chomas daou vloaz serret en ur c'hreñvlec'h teñval e-kichen 
Naoned, ar c'hastell e-kreiz koad Toufou. Neuze, o vezañ dilezet e wirioù war 
Blouarzel-Breizh-Uhel, paeet kalz arc'hant, ha prometet reiñ e verc'h da bried 



da Arzhur, eil mab Per Dreux, na oa nemet pevar bloaz, e voe roet dezhañ e 
frankiz. An dimeziñ ne voe ket graet, rak ar priñs bihan a varvas yaouank.
Beskonted Leon a gendalc'has gant ar stourm. Chomet o-unan er brezel, e harzjont
ken taer ouzh Per Dreux ma reas hemañ ar peoc'h, ur peoc'h a voe ur gounid 
evito, rak restaolet e voe dezho o gwirioù. Diwar neuze e voent keneiled gant an
dug.
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A. HEUSAFF

JAHINET

Daou veleg norzhiwerzhonat, Réamonn O Muireadhaigh, aluzenner toull-bac'h 
Ard Mhacha, ha Denis Faul eus Dún Geanainn, o deus dastumet diskleriadurioù 
digant tregont prizoniad hag a voe boureviet gant soudarded an arme saoz ha 
polised ar C'hwec'h Kontelezh. Tennañ a reont d' ar mare etre miz Du ha dibenn 
miz Genver tremenet.

Un darn vat eus an diskleriadurioù zo kadarnaet gant testenioù mezeien, a 
lavar an daou veleg. Gouzout a reont anvioù darn eus ar wanerien ; o diverket o 
deus diwar ar follennoù o deus skignet nemet roet int bet da bennadurezhioù 'zo 
e Breizh-Veur hag en Iwerzhon.

Ar brizonidi-mañ a oa anezho paotred etre 16 ha 30 vloaz ; harzet kent 
goulou-deiz, degaset da gentañ da archerdioù ha neuze da gazarnioù-arme Palace 
Barracks pe Girdwood Barracks e-kichen Béal Feirste ; kannet a-hed an hent a-
daolioù treid pe veilhoù-dorn ; lakaet en o c'hoazez dirak ur voger ; pe en o 
sav e-pad eurvezhioù o harpañ war-bouez pennoù o bizied-yod ouzh ar voger, o 
divesker skaret war-hed ur metr bennak diouzh an traoñ anezhi. Emberr ne badent 
mui gant ar boan en o bizied ; met diastal e vezent kannet gant tri pe bevar den
war un dro, unan o peusiñ o stomok hag ar re all o lopañ war o fenn, o gouzoug, 
o divskoaz, o c'hostoù, o lounezhi ; o skeiñ taolioù en o gaol, o gwerzhidi-gar 
hag o daouufern ; ouzh o lakaat da gouezhañ war o fas, o tarc'haouiñ o fenn ouzh
ar voger ma ne choment ket harp war-bouez o bizied ; ouzh o bannañ-divannañ eus 
an eil tu d' ar sal d' egile. Pa gouezhent, semplet a-wechoù, e veze graet dezho
adsevel a-daolioù treid, hag ec'h adkroge ar gwanerezh. Astalioù a veze evit 
bout imbourc'het gant ur mezeg. Ar bazhadoù a yae en-dro e-keit ma veze 
goulennatet ar baotred ; paouezet e veze evit reiñ amzer dezho da brederiañ ha 
gwelout hag-eñ a oant prest da " gofes ". Pa vezent aotreet da c'hourvez ne oa 
ket avat evit kousket : dalc'het e veze d' o heskinañ, da skeiñ war o gwerzidi-
gar, da stlakañ dorioù, d' ober trouz.

242
Nebeut anezho a voe gouest da herzel ouzh kement a loenegezh hag a 

vourevierezh pelloc'h eget peder eurvezh warn-ugent. D' ar re grisañ ouzh ar 
boan e veze roet un died blaz iskis ha diouzhtu goude e teue dezho fals- 
weladurioù : gwelout a raent anevaled, dremmoù, tiez, krak-dud o dañsal, 
amprevaned a-vil-vern war ar voger, moged o tiskenn diouzh al lein, ar voger o 
tont war-raok daveto, toulloù el lein o tiskenn. Ret eo merkañ e oa harzet outo 
a gaout an disterañ darempred gant ar brizonidi all, hag e vezent dalc'het e 
kelioù dirak mogerioù gwenn, pe e veze lakaet seier dezho war o fenn.

Gourdrouzet e veze o lakaat etre daouarn soudarded ar c'hazarn 
(harzlammerien eus ar rejimant a reas al lazhadeg e Doire) da fuzuilhañ, pe d' 
ar polis-mañ-polis hag en doa c'hoant da zialañ ur c'henseurt bet lazhet gant 
Arme Republikan Iwerzhon ; meur a hini a voe gwasket beg ur bistolenn ouzh choug
o c'hil pe o c'hostoù ; stennet houmañ hag e veze tennet gant bolodoù flak peder
pe bemp gwech a-dreñv o fenn. Gourdrouzet e veze o mougañ en ur waskañ krabanoù 
en-dro d' o gouzoug ; flastrañ o c'hlopenn gant troadoù-fuzuilh, pe o gouzoug 
dindan votoù-heuzoù. Ar re gadarnañ a voe enstrinkellet un dourenn c'hlas en o 
brec'h ha lakaet tredan kreñvoc'h-kreñv da dremen dre o c'horf. Hini ebet ne 
seblant bezañ bet gouest da herzel ouzh ar jahinadur-se, nag ouzh ar gwaskañ war
o c'helloù.

Evel-se e voe tennet diskleriadurioù diganto hag e voent lakaet d' o sinañ
.

Un nebeut a lavar ne rojont na ne sinjont disklêriadur ebet. Kent bout 



lezet da vont kuit, pe bezañ kaset da gamp Long Kesh, e voe graet dezho sinañ ur
follenn o lavarout na oant ket bet gwallgaset : " Klemm ebet ". Ar re a voe 
gwall-vloñset a voe gourdrouzet dezho bout jahinet c'hoazh ma ne zisklêrfent ket
e oant bet oc'h en em gannañ gant o c'henseurted dres a-raok bezañ harzet, hag o
doa tapet o bloñsadennoù evel-se. Darn a voe gwisket dezho dilhad soudard saoz, 
ha tamallet dezho, pa voent degaset d' al lez-varn, e oant bet paket gant an 
dilhad-se warno. Pe e voe lakaet ur bistolenn dezho en o dorn, ouzh o isañ da 
dennañ war ar bolised bremañ, ha goude adkemer an arm diganto e veze paket en un
tamm paper : ne oa bet nemet un tro-widre evit kaout merkoù o bizied warni.
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En diverradur a-us n' em eus ket meneget ar c'hunujennoù nag an 

dismegañsoù ; ar c'hinnig-arc'hant evit lakaat ar brizonidi da spiañ war o 
c'henseurted ha d' o flatrañ ; ar ganaserezh a-berzh polised pe soudarded oc'h 
ober van da drueziñ outo hag ouzh o gwanañ kerkent en ur ober goap.

Lavaret e vo : ar re a grog d' ober gouvrezel ouzh un arme-alouberez a 
rank bout en gortoz eus jahinerezh pa vezont paket. Respont a c'haller ez eo 
evit harpañ ur renadurezh vac'homus an hini e vez sevenet kement a zroug ; pa 
dag an emsavidi soudarded ha polised hen greont hep distruj o c'hevanded-spered,
o embriz.

Setu danevell Joseph Rafferty, 28 vloaz, dizimez, harzet d' an 22 a viz 
Kerzu da 4 eur 1/2 beure :

« ...Lakaet e voen en ur c'hel hag a oa tu d' e strishaat. Gwasket e voe 
ar c'hostezioù anezhañ ouzh va divskoaz hag e voe graet din derc'hel va fenn 
stok ouzh ar voger e-pad nouspet eurvezh. Imbourc'het e voen gant ur mezeg. Dont
a reas neuze tri den yaouank hag unan koshoc'h hag a c'hourc'hemennas din mont 
em sav ouzh ar voger, begoù va bizied stok outi ha va divhar skaret. Ur bern 
goulennoù a rejont, met en aner evito. Kenderc'hel a rejont d' am dornañ e-keit 
ma 'm goulennatent.

Degaset e voen en-dro d' ar c'hel hag e krogas pevar den all d' am 
atersiñ. An hini koshañ anezho a lavaras ober gant un dommerez. Graet e voe din 
stouiñ va fenn betek touch an dommerez. Va mantell a oa warnon. Unan a beuke 
ac'hanon em c'hostoù tra ma tapen flac'hadoù em gouzoug digant ar re all. Meur a
wech e semplis. N' ouzon ket pegoulz e rois un disklêriadur. Kendalc'het e voe 
d' am goulennata a-skourradoù e-pad an deiz en ur ober gant an dommerez. N' em 
boe netra da zebriñ. Un tasad te a voe roet din, an deiz-se pe antronoz, n' 
oufen ket lavarout.

Ar pevar den a yeas kuit. War-dro 8 pe 9 eur noz e oa, pa zeuas daou zen 
gwisket gant dilhad boutin. Eus ar CID, emezo. Ober a rejont tamalloù. Me ha 
nac'h. Ne gredent ket ac'hanon. Distreiñ a rafent antronoz. « Bez' e c'hellit 
diverkañ diwar ho sklentenn kement tra zo bet graet, » emezo. Kerkent ha ma 
voent aet kuit e teuas paotred eus ar Skourr Arbennik. Diskleriadurioù dre skrid
o doa bet digant va c'hamaladed diwar va fenn, emezo. Diot e vefe din gouzañv 
pelloc'h. Gwelloc'h oa din prederiañ, distreiñ a rafent antronoz. En-dro d' ar 
c'hel, em sav ouzh ar voger.
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An deiz war-lerc'h, setu pevar eus ar Skourr Arbennik o tont war va zro. «

Ha prest oc'h da ziverkañ ar sklentenn ? » emezo. Ne oan ket. Ouzh ar voger eta,
war-bouez begoù va bizied. Hag int da reiñ meilhoù din war va stomok. « Azezit 
bremañ, ma komzimp ouzoc'h. Fellout a ra deomp pakañ ar re bounner, ar pennoù. »
En-dro d' ar c'hel evit ur pennadig. Distro d' ar sal-c'houlennata. An hini 
koshañ a lavar ne garan ket ar wrez. Astennet e voen etre ur gador hag ur skaoñ,
hag un dommerez e pep penn. Kenderc'hel a rejont da duriañ ha da freañ va 
stomok, oc'h ehanañ hepken evit va goulennata. Ober a ris daou zisklêriadur. 
Goude dezho kuzulikat e teuas tre daou eus ar CID. Unan anezho oa bet eno en 
derc'hent. Egile a oa anvet... Un disklêriadur am boa graet, emezo, din bremañ 
d' e sinañ. Nac'h a ris. Anzavet hoc'h eus, emezo. Mar deo ret e kendalc'himp 
betek ken e sinot. Hen ober a ris dre heg. Kuit an daou CID.



E-pad an deiz e kendalc'has ar Skourr Arbennik d' am c'hannañ ha 
goulennata. Diskouez a rejont din disklêriadurioù all met sañset gant paotred e 
toull-bac'h Straed Crumlin hag e Lonk Kesh diwar-benn traoù hor boa graet a-
gevret. Ne oant ket gwir, emezon. Lakaet e voen ouzh ar voger, hep tommerezh. Ha
c'hoant hoc'h eus da gaout meilhoù ? Daou zisklêriadur a oa ganto. Ne sinin ket.
Peukadennoù em stomok. War-dro eizh eur noz e oa. Goulennata a rejont a-zivout 
paotred eus va charter. Paotr e benn ruz a zeuas tre gant ur strinkell hag ur 
voutailhad dour glas. Nadozioù a oa gantañ en ur voest. Merat a reas gwazhied 
kil va dorn. Gant ar rikoù-mañ ho lakain da zispakañ, emezañ. D' an ampoent e 
teuas tre ar serjant..., eus kazarn Castlereagh, gant ur disklêriadur hag en doa
bet digant ur paotr e Crumlin. Diwezhatoc'h e sinis. Ne oan ket gouest da 
c'houzañv pelloc'h. Va lezel a rejont d' azezañ ur pennad. Ur mezeg a zeuas d' 
am imbourc'hañ. Degaset e voen da vurev-polis Straed Linenhall hag aotreet da 
c'hourvez en ur gwele, da hanternoz d' ar merc'her. Tamallet e voen. Degaset da 
Ard Mhacha antronoz. D' ar gwener e voen kaset da Ospital Park Musgrave e-lec'h 
ma chomis eizhtez. Klask a reas ar serjant ... va degas d' al lez-varn d' ar 
merc'her, hag adarre d' ar yaou, met ar surjian a harzas outañ. D' ar gwener 
avat e rankis mont.
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Testeniekaat a rae an Tad Denis Faul, Dùn Geanainn, d'ar 24 a viz Kerzu 

1971, en doa evezhiet ur gorread a 20 kantvedmetr dre 10 eus kof Joseph Rafferty
bronduet-holl. Bloñsadennoù all a oa war e gostoù kleiz, ha war gevrennoù all 
eus e gorf ivez. Se a oa kadarnaet gant danevellskrid ur mezeg dizalc'h. J. 
Rafferty a oa o krenañ, ankeniet, stegnet-holl : poan en doa o chom en e goazez.
Lavarout a rae n' helle ket troazhañ nag ober e blegadenn. Soñjal a rae e oa 
gloazet un dra bennak en diabarzh e gorf.

An Tad R. O Muideadhaigh, aluzener toull-bac'h Ard Mhacha, a welas J. 
Rafferty pa zistroas eus Ospital Park Musgrave, e derou miz Genver. Bloñsadennoù
bras, kelc'hiek, moug ha melen a c'helled gwelout c'hoazh war an daou du eus e 
gorf bras ha war e gof. »

Gerald Smyth, 22 vloaz, dimezet, eus 77 Vulcan St., Belfast, a voe harzet 
d' ar 1añ a viz Genver. E kazarn-bolis Straed Musgrave e voe torret pe faoutet 
un oeñs e biz bras e zorn dehou gant un ofiser yaouank eus ar Skourr Arbennik. 
Degaset e voe da Gazarn Hollywood Palace. Eno e oa prizonidi all, e kelioù, 
azezet war skabelloù hag o fennoù etre o divesker. Setu e zanevellad :

« Goulennet e voen e-pad div eurvezh, va dihar skaret ha va c'horf harpet 
war-bouez pennoù va bizied ouzh ar voger. Pa dennis evezh war ar biz torret, e 
respontjont e vefe re all kent m' o defe echuet ganin. Taolioù treid em stomok 
hag em gaol. Semplañ a ris. Pa zivaganis e voen lakaet en-dro ouzh ar voger. An 
holl anezho da sailhañ warnon neuze ha da skeiñ taolioù-treid gant va stomok 
adarre. Unan ha goulenn : « Gouzout a rit piv on ? Ha klevet hoc'h eus komz eus 
ar S.A.S.* ? - Ya, emezon, ar brud a red hoc'h eus-c'hwi c'hwezhet tavarn Mac 
Gurk en aer. » Ur flac'had digantañ. Hag e lavaras : « Ar bastard fall-mañ ne 
fell ket dezhañ prezeg ». Gant ur chadenn houarn e freas va fenn a-dreñv daouzek
gwech bennak, e-keit ma oa re all o tornata va stomok. « Emaon o vont da 
c'hwediñ, » emezon. « Ma tislonkit, emezañ, e vo ret deoc'h adlonkañ a-ziwar ar 
plañchod, setu ar reolenn amañ. » 

* Special Air Services.

246
Kaset e voen d'ur sal ma oa un den bras, blev louet sklaer kribet war-

dreñv, war-dro hanter-kant vloaz. « Va anavezout a rit ? - Nann. - E tlefec'h, »
emezañ. Hag eñ er-maez. Unan all a zeuas tre. « Hennezh eo ar ... brudet. Emañ e
breder ganeoc'h. C'hoant en deus d' ho kaout rak c'hwi eo hoc'h eus lazhet daou 
eus e genseurted e Straed Mount Pottinger. - N' em eus morse tennet war archer 
ebet, emezon. - Gwelet e vo. » Ouzh ar voger. Un dommerez dindanon, ouzh va 
deviñ. Dek munud evel-se. Neuze e lavaras un dirouder : « Ho merenn zo prest. 



Kit d' he c'herc'hat ». A-boan ma c'hellen fiñval, ken tomm ha ma oa va dilhad. 
Er sal all edo ar baotred atav en o c'hoazez gant o fennoù etre o divesker. Ne 
oa merenn ebet.

« Dek munud re ziwezhat oc'h deut, » eme unan bennak. N' em boe tra nemet 
un tasad te. Div eurvezh e chomis gant ar re all dirak ar voger. Galvet e voen 
adarre. Meilhoù ha taolioù treid. Ur gour tev a zeuas tre. « Chief, » a raent 
anezhañ. « Ni ' oar, emezañ, ez oc'h c'hwi O/C (ofisour e karg) e 
Ballymacarrett. Gwelloc'h deoc'h prezeg. » Bazhatet, dornatet, goulennatet. 
Rimiañ a raen va biz. « Petra c'hoari gant ho piz ? - Gloazet eo bet e Kazarn-
polis St Musgrave - Ha torret eo ? - Me gred ez eo frailhet an askorn. - Dleet 
oa dezho bout plantet un tenn en ho penn, kozh bastard ma 'z oc'h. » Tennañ a 
reas ur bistolenn-emlusk eus e c'hodell hag ouzh he lakaat ouzh va fenn e 
c'houlennas petra ' rafen ma sachfe war an draen. « Kouezhañ, emezon. - C'hwi zo
un den fentus, » emezañ, hag e tarc'haouas un taol-pistolenn ganin war va fenn. 
Me ' ouie e oa goullo. Rogers en doa lavaret din e oa bet graet dezhañ an 
hevelep trevell. Kannet adarre em stomok ha kostoù. Unan a zeuas gant ur 
morzholig hag o kregiñ em dorn dehou e stagas da skeiñ gantañ war ar mell 
gloazet. « Ne vo ket dav e derriñ deoc'h en ospital. »

War-dro 36 eurvezh en holl a dremenis eno. C'hwec'h krogad-kannañ am boe 
da c'houzañv. Sinan a ris un disklêriadur dre heg. Amañ en Ard Mhacha e voen 
imbourc'het gant ur mezeg. Kaset e voen da ospital-kêr e-lec'h ma voe skinsellet
ouzh va biz ha va c'hostoù. »

Setu arroudoù eus un nebeut diskleriadurioù all.

Francis Maguire : ( Goude bezañ tapet meilhoù em stomok ha taolioù-treid 
em gaol), ur gour eus ar Special Air Services a waskas war va daoulagad hag a 
lavaras : « Me n' em eus da respont da Gomision-Enklask Compton ebet. Me a 
c'hellfe ho lazhañ ha ne rannfed grik. » Hag o tufañ : « Setu ar pezh a soñjan 
ac'hanoc'h ; ne vefen ket chalet an disterañ ouzh ho lazhañ, rak me am bez 
plijadur oc'h ober poan d' an dud all. »
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Paul A. Kane : « Goulennatet e voen e-pad teir pe beder eur a-us d' un 

dommerez tredan stag ouzh ar voger... Reiñ a rejont taolioù-treid din em gaol. 
Devet e voe va dorn gant ur gantol e-lec'h ma oa bet losket c'hwec'h miz 
diagent. Ne sinis netra. »

Gerard O Neill : « Unan anezho a dostaas gant ur bistolenn hag a 
c'houlennas : « Petra ' gavit ar gwellañ, an tenn en ho kilpenn pe en ho kenou ?
- Ne ran forzh, emezon, peogwir e vin marv ». Gwaskañ a reas war an draen, met 
ne voe tarzhadenn ebet... Unan anezho oa o terc'hel va divvrec'h a-dreñv va 
c'hein. « Major, » hag ur gour all a gendalc'he da beukañ va stomok e-keit-se. 
Bep gwech ma semplen e tapen taolioù-treid diganto war al leur. »

John Moore : « Un enstrinkad a voe roet din em brec'h dehou, hag un dra 
bennak a voe lakaet en-dro dezhi (ne welen ket gant ar sac'h war va fenn) ; 
c'hoari a reas an den gant va bizied. « Pelec'h emañ ar bistolenn-se ? » - « N' 
em eus morse bet pistolenn ebet. » Neuze e santis ar broud em brec'h, 
stokadennoù-tredan. An div gentañ ne rejont ket poan, kentoc'h anken. Bep tro ma
raent ar goulenn, e teue da vezañ gwashoc'h-gwazh. Disec'hiñ a reas va genou, ne
oan ket mui evit komz. Int ha goulenn : « Petra c'hoari ganeoc'h ? » Diskouez a 
ris va gourlañchenn. C'hoant am boa da lavarout dezho e oan prest da brezeg. 
Troc'hañ a rejont ar red-tredan. Ne santen mui netra em brec'h. Un tasad dour a 
voe roet din da evañ... »

Patrick Fitzsimmons, 28 vloaz, 4 bugel yaouank dezhañ, a voe lakaet ur 
vandenn en-dro d' e vrec'h ivez : « Neuze e santis ur stokadenn-dredan o vont 
dre va brec'h. Kreñvoc'h-kreñv. O vont dre va divhar hag ar peurrest eus va 
c'horf. Krog e oan e brec'h ar gador. Lavaret e voe din azezañ hep derc'hel krog
e nep tra. Mont a rae an tredan betek va zreid. Ur vouezh a glevis : « A-walc'h 



en deus bet ». Met unan all : « Lazhomp ar bastard gant an tredan ! » Lamet e 
voe ar vandenn, hag ar mouch diwar va daoulagad. Hag e kendalc'hjont d' am 
c'hannañ. Degaset e voe un dommerez tredan. « Ha re domm eo deoc'h ? » Ne 
respontis ket. Troet e voe ken uhel ha ma c'helled. Gleb-par-teil e oan gant ar 
c'hwez o redek. « Kasit ac'hanon er-maez ha fuzuilhit ac'hanon, mar karit, 
emezon, ne ran forzh... » Imbourc'het e voe diwezhatoc'h gant pemp mezeg. »
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Meur a skouer all a c'heller reiñ. Kavet e vo danevelladoù niverus, dre ar

munud, el levr a 72 pajenn " The Mailed Fist - A record of army and police 
brutality from August 9 to November 9, 1971, Northern Ireland ", 35 pence (hep 
ar mizoù-post), embannet gant " The Campaign for Social Justice in Northern 
Ireland ".

N' eus ket ezhomm da lavarout e vez torret emglevioù etrevroadel 
(Diskleriadurioù Kenurzhiad ar Broadoù Unanet ha Kuzul Europa a-du gant Gwirioù 
an Dud) gant ar jahinerezh liesdoare a vez kaset da benn en Hanternoz Iwerzhon. 
An hentennoù implijet o c'houlennata ar brizonidi (di-reterañ, lakaat anezho da 
goll pep skiant eus an amzer hag al lec'h, digenvezadur, terriñ o youl) zo bet 
implijet hep mar gant renadurezhioù gwaskerien ha mac'homerien all ( Rusiz, 
Alamaned, Gallaoued) met " gwellaet " int bet gant Servijoù an Arme Saoz, a-
drugarez pergen d' ur penngadour-nijerezh hag a emlazhas diwezhatoc'h. Gourdonet
e vez tud da ober gant an hentennoù-se e kreizennoù dibar ha ne oar nemet un 
nebeut tud pelec'h emaint.

El levr " The Mailed Fist " e vez deskrivet tri zennad eus an 
enepemsaverezh renet gant ar Saozon e Norzh-Iwerzhon : 1) ar jahinerezh e-pad an
48 eurvezh kentañ goude derou ar vac'hadeg (9-10 Eost) ; 2) ar bourevierezh 
diwasket gant 12 den (en o zouez Patrick Shivers) etre an 11 hag ar 17 a viz 
Eost - dalc'het e voe seier war o fenn e-pad an holl amzer-se, tra ma vezent 
kannet ha goulennatet, gwanet ha dizurc'haet ; 3) al loenegezh pleustret gant 
izili eus ar Skourr Arbennik (R.U.C.) hag eus an Arme Saoz e-keñver tud hag o 
doa diskred warno (ha traken e meur a zegouezh) en ur c'hombod distro eus ar 
Palace Barracks, e-kichen Belfast.

An Arme Saoz a fell dezhi mirout an tennad-mañ kuzh, dianavez d' an dud 
dre vras. Pa savas klemmoù a bep tu en abeg da jahinadur an daouzek den 
kougoulet, e voe divizet gant ar gouarnamant saoz fiziañ un enklask a-berzh-stad
e Lord Compton, met spisaet e voe termenoù an enklask e doare da ziwall na vefe 
imbourc'het hentennoù-goulennata ar Skourr Arbennik hag e voe tavet-krenn war an
S.A.S.

Forzh penaos, Compton a roas ur varnedigezh evezhiek, o tivec'hiañ an Arme
eus pep karez a loenegezh.
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E-keñver ampartiz hag ijinusted ar bruderezh saoz, harpet gant ur 

genreizhad servijoù-" kelaouiñ " arc'hantaouet-mat ez eo skort strivadoù 
digenurzh Iwerzhoniz. An Ao. Hillery, ministr iwerzhonat an Aferioù Diavaez, zo 
aet diouzhtu goude lazhadeg Doire d' ober tro kêrbennoù ar Stadoù-Unanet, 
Kanada, Bro-C'hall hag Italia, da c'houlenn e ve pouezet war c'houarnamant Heath
da ziskoulmañ kudenn ar 6-Kontelezh buanoc'h, met disoñjal a rae moarvat he deus
pep hini eus ar Stadoù-se kudennoù " diabarzh " heñvel a-walc'h en he forzh a-
dreñv ! Krediñ a ra ar ministr e komzo e genseurted amerikan, gall, h.a., en un 
doare didrouz a-du gant Iwerzhon... Hag e vo aesoc'h, a-drugarez dezho, seveniñ 
unanidigezh ar vro ur wech ma vo Norzh ha Su e-barzh ar Gumuniezh Armerzhel 
Europat. Ar re a sin Feur-Emglev Rom, daoust ha ne anzavont ket e toujint da 
harzoù ar stadoù-izili evel m' emaint ?

An harp efedusañ eo an hini a c'hell Republikaned Iwerzhon kaout digant o 
c'henvroiz en estrenvro, ha digant luskadoù ha kenurzhiadurioù a bep seurt, mar 
dint gouest da ober gwallvruderezh da Vro-Saoz, ha da dizhout ar Saozon en o 
yalc'h.



Dleout a reer tennañ evezh war ar perzh kemeret gant mezeien saoz er 
jahinerezh. Diskleriañ a ra an daou veleg meneget a-us ez eo aet ar re-se a-enep
d' an divezelezh vezegel (medical ethics). Imbourc'hañ a reont ar vac'hidi a-
raok pep tennad-kannañ ha goulennata evit gwelout ha gouest e vint da herzel 
ouzh al loenegezh hep bezañ lazhet. Tud gant kleñvedoù-kalon pe re all ken 
grevus ne vezont ket gwallgaset ken garv. Hep kenober ar vezeien ne vefe ket ar 
bolis hag an arme gouest da c'houlennata kement a dud ha ma reont er skourradoù 
48 eurvezh. Kemer a reont eta perzh er jahinerezh.

O imbourc'hadennoù, e dibenn an 48 eurvezh, a vez graet buan-ha-buan, en 
un doare dizamant e-keñver ar vac'hidi. Talvout a reont da zisteraat ar 
gloazadennoù ha da gavout digarezioù faos evito.

Jahinadur an daouzek den kougoulet e-pad c'hwec'h devezh e voe eveshaet 
gant ur mezeg. Hennezh ne zellez ket chom da ezel eus Kevredigezh Vreizhveuriat 
ar Vezeien. Ar vezeien implijet e Kamp Ballykinlar hag e Kazarn Girdwood (9 ha 
10 Eost) zo kouezhet izeloc'h ivez eget al live a c'hortozer digant o stad. Meur
a hini eus ar Gatoliged o deus kollet pep fiziañs er vezeien a labour er 
c'hreizennoù-bac'hañ. 2 % eus ar Gatoliged deut d' an oad gour zo bet harzet ha 
goulennatet gant an Arme Saoz hag an R.U.C. Kement a zanevelladoù a loenegezh zo
bet gwiriekaet ma ro ar pezh kemeret gant mezeien abeg a anken. Ar pennaennoù 
(diazezennoù) degemeret gant ar vezeien en holl vroioù zo bet distaolet er 
c'hreizennoù-hont :
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Le Hippokrates. - « Mirout a rin a walldretiñ a-ratozh-kaer korf nep gwaz 

pe vaouez, sklav pe zen dieub ».

Reolennoù etrevroadel an divezelezh vezegel, degemeret gant Kevredigezh 
Vedel ar Vezeien pa oa bodet e London, Here 1949, en o zouez : « n' eo ket 
aotreet ur mezeg d' ober tra hag a wanafe galloud-herzel korf pe spered un den 
».

Ur galv zo bet graet d' ar British Medical Association gant an daou veleg,
ma imbourc'ho an tamalloù a reont ouzh ar vezeien a labour er c'hreizennoù-
bac'hañ.

War ar bajenn 13 eus danevellad Compton (H. M. Stationary Office, London, 
Commd 4823, priz 52 p net) e roer eus an hentennoù-jahinañ arveret e Norzh-
Iwerzhon. Sinet eo an danevellad gant un ez-kadoriad eus Kevredigezh 
Vreizhveuriat ar Vezeien. Evit Compton ne oa bet graet nemet gwalldretiñ ar 
vac'hidi.

Testeniekaat a ra ar c'hardinal Conway (Ard Mhacha) hag ar mezeg J. P. 
Lane (952 Crumlin Rd, Belfast 14) e kendalc'her (e derou C'hwevrer) gant ar 
jahinerezh hag e reer gant tredan evit " tennañ disklêriadurioù " digant ar re "
a zo diskred warno ", da lavarout eo e gwirionez evit abegoù politikel. Gant 
Brian Faulkner, kentañ ministr Stormont, e vez sinet an holl urzhioù-bac'hañ.
Mezeien ar c'hreizennoù-bac'hañ a asant kemer perzh er " wikefre-c'houlennata ".
Mat e vefe da Vreizhiz hag a zo kengred gant an Iwerzhoniz (ha n' eo ket gant ur
renadurezh vac'homus hag ar re a zo touellet ganti, o nac'h o gwirioù denel ha 
politikel ouzh 500.000 den) sikour da bouezañ war ar British Medical Association
evit ma tigoro un enklask war ar perzh kemeret gant ar vezeien-se er gwaskerezh 
en un doare enep d' an divezelezh vezegel. Pep mezeg a dlefe diskouez e gengred 
en ur skrivañ war-eeun d' ar British Medical Association, pe da Ann Rooney, 
M.B., B.Ch., B.A.O., 32 Sarajac Crescent, Belfast 14. Ma anavezit mezeien, 
goulennit outo klemm. Evit dellezout an doujañs, an dere hag er goproù uhel a 
roer dezho er gevredigezh n' eo ket reizh dezho tevel evel pa vefent 
kenwallerien. Arabat lavarout n' emeller ket eus politikerezh pa vez nac'het ar 
vuhez denel, an dellezegezh denel, ar gwirioù denel.
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Mark KERRAEN ha Ivon GAK

An Indianed er Stadoù Unanet

An douaroù " dizoloet " gant Kolomb e 1492 ne oant ket gwerc'h na 
digenvez, evel m' eur bet lakaet da grediñ. Abaoe milvedoù ha milvedoù e oa o 
tiorren eno meur a sevenadur. Ur stourm didruez eue an drevadennerien wenn hag 
ar indian eo da gentañ-penn istor ar Stadoù Unanet.

Gant aloubidigezh Amerika e krogas marevezh arnevez an trevadennerezh a 
roas lusk d' ar gevalaourien c'hreantel. An drevadennerien o tont eus Europa a 
zeue da skrapañ an douar ha pinvidigezhioù ar c'hondon (aour, arc'hant, 
kailh...). Diwar daou viliard akrad, n' o deus lezet gant an Indianed nemet 56 
milion (2,9 % eus o douaroù-kent) hag ar re fallañ c'hoazh. Souezh ebet eta e 
strakfe an traoù, ha seul greñvoc'h ma oa diazezet ar sevenadurezhioù indian war
un urzhiadur-kevredigezh ha doareoù-kenderc'hañ enebet-krenn ouzh re an 
drevadennerien.

Evit aloubiñ an douar eo bet ret brezeliañ pell ha kalet : emglevioù 
torret, tagadennoù dizehan, lazhadegoù (e 1890 e Wounded Knee, 300 Siou - 
merc'hed ha bugale dreist-holl - a voe lazhet), dilec'hiadurioù (hini ar bobl 
Cherokee, " Hent an Daeloù " a voe 4.000 den marv en e gerzh), brezel " 
bakteriologek " (roet e veze d'an Indianed palennoù kontammet gant ar vrec'h), 
kampoù-bac'h... Lazh-gouenn kentañ ar marevezh modern ; anat a-walc'h e liammoù 
gant brezel ar Viet-Nam. Un toullad milionoù a Indianed a oa, hervez kont, e 
1492. Ne oa mui nemet un 10 miliad bennak anezho e dibenn an 19vet kantved.

Ouzhpenn lazhadegañ eo bet distrujet a-benn-kaer frammoù kevredigezh ha 
sevenadurezh ar broadoù indian : renerien diframmet diouzh o meuriadoù, lazhet 
en toull-bac'h, ha lakaet renerien a-du gant ar re wenn en o lec'h. Heskinet en 
abeg d' o relijion, ret dezho mont da gristen, lakaet berz war o yezhoù ; 
difennet pec'hennañ an douaroù a-stroll ; bugale diframmet diouzh o ziegezhioù ;
kaset da skolioù arbennik. Hirie c'hoazh ez eus 60 % eus an Indianed yaouank a 
vez kaset da " skolioù-lojañ evit Indianed ", gwir gazarnioù , yezhoù, boued, 
gwiskamantoù indian a vez lakaet berz warno, difennet e vez d' o zud dont d' o 
gwelout, alies gouennouriezh, kastizoù korfel.
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Emañ, war un dro, al lennegezh hag ar westernioù o tiskouez skeudenn-

skouer an Indian gouez o toc'hal e-lec'h kaozeal, o skalpañ an dud, o wallañ ar 
merc'hed.

Diskoulm-dibenn da gudenn an Indianed

Debret gant ar morc'hed, gwall ziwezhat e gwirionez, eo en em lakaet er 
mare-mañ tud wenn Amerika da ouelañ steuzidigezh an Indian (" The Vanishing 
Indian ") a vez lakaet e-giz-se, da dra iskis ha folklorel.

Koulskoude, diforc'h a-grenn eo ar wirionez. War-dro ur milion a dud ez 
eus er gumuniezh indian, gant ur feur-kreskiñ div wech hanter brasoc'h evit 
feur-keitat ar Stadoù Unanet.

Bez ez eus 6.000 Indian o vevañ war dachennadoù-mir. Ar vuhez eno zo 
spontus. War washaat ez a abalamour d' ar re a dud ez eus ha d' an diouer a 
aozadurioù boutin (dour, tredan, kehenterez). Ur gwir voger a ouennelouriezh zo 
bet kavet en-dro d' ar mirvaoù gant an amezeien wenn.

Daoust da bep tra e c'hell an Indianed, a drugarez dezho, mirout well-wazh
o fersonelezh. Setu perak en deus savet ar gouarnamant kevredel, e 1954, ur " 



politikerezh a-benn echuiñ " pe " a-benn adlojañ " evel ma lavarer. War zigarez 
enteuziñ, eo o mennad peurechuiñ gant ar meuriadoù, dismantrañ ar mirvaoù (hag 
e-giz-se adtapout an douaroù) ha lemel ar skoazell-arc'hant a oa roet dezho. 
Gant ur seurt politikerezh, na vez ket heuliet ken abalamour d' ar stourm 
diwanet outañ, ez eur deut a-benn da zistrujañ 61 meuriad pe strollad, etre 1954
ha 1961. Derc'hel a reer da zibourc'hañ, dreist-holl en ur sevel stankelloù war 
an tachennadoù-mir pe tost dezho, pezh a redi an Indianed da vont kuit eus o 
douaroù disec'het pe liñvet. Argaset e vez e-giz-se davet ar c'hêrioù bras tud 
(war-dro 400.000 anezho) kollet peurliesañ er " bradeg-breton ", da c'houzañv 
kasoni ar re wenn o deus, bez ez int eno un isproletariad reuzeudik, ennañ ar 
feur brasañ eus ar Stadoù Unanet a zilabour, a vezventi, a gleñvedoù-bred hag a 
emlazhioù.
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Ar stourm ouzh ar marv

Unan eus bihanniveroù amerikan ar muiañ gwasket eo ar gumuniezh indian. 
Dihuniñ a ra hiziv an deiz, hag e teu dezhi en-dro hengounioù-stourm a voe re he
renerien, Tecumseh, Geromino, Sitting Bull, Red Cloud ha dreist-holl Crazy Horse
(hemañ oa rener ar Sioued a drec'has war soudarded ar jeneral Custer e Little 
Big Horn). Nac'hañ a reont an enteuzidigezh aotreet gant ar re wenn ha diskuliañ
e reont personelezhioù ar broad indian. Stourm a reont evit ma vefe krouet 
kevrennoù-studi indian er skolioù-meur ha diorreet enklaskoù gant an Indianed o-
unan. Al lennegezh indian zo o tiorren. Bez ez eus ur wask a-ziforc'h war 
dachennoù-lec'h hag an dachennriezel. Ur stourm evit ur bersonelezh sevenadurel 
'ta nemet ivez ur stourm evit ma vefe doujet ar gwirioù lezet d' an Indianed en 
Emglevioù (gwirioù chaseal ha pesketa, gwirioù war binvidigezhioù ar c'hondon), 
hag ivez ur stourm evit adgounit douaroù skrapet diganto.

Alies ez eo bet dibar, dreist ordinal ar stourmoù-se : stanket o deus 
hentoù ha savet gwirioù-treizh er Maine (1969), dalc'het o deus enez Alkatraz 
(miz Du 1969) ha voe " adkemeret " nemet goude 19 miz gant ar polis. Aloubet o 
deus meur a dachenn dilezet gant an arme e 1970-71 ; difennet gant armoù 
gwirioù-pesketa e Stad Washington (diskar-amzer 1970)... E pep lec'h e tiskouez 
stourm ar " Red Power " youl an Indianed da ren o zonkad o-unan.

Bez' ez eus meur a aozadur, ar re bouezusañ zo an " National Congress of 
American Indians " hag an " United Native Americans " gant L. Brightman.

Evit Indianed zo, eo dreist-holl sevenadurel ha broadel o stourm, evit 
reoù all - dreist-holl e-touez ar re yaouank - eo lec'hiet er stourm enep-
kevalaour hag enep-impalaerour. Diskuliañ e reont ec'h int a-gengred gant pobloù
an Trede-Bed (Vietnam da gentañ-penn) ha gant ar bihanniveroù-all eus Amerika. 
Perzh o deus kemeret ar studierien indian e talbenn-dieubiñ an Trede-Bed e 
Berkeley ha harpet eo bet dalc'hidigezh Alkatraz gant ar " Bantered du " hag an 
aozadurioù chicanos. Re yaouank eo c'hoazh an Emsav-se evit ma c'hellfer 
diouganañ gant pe hent e yelo.
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N' eus forzh penaos e skoazell da ziskouez natur gwirion ar gevalaouriezh 

ha gwikefreoù an impalaerouriezh. Sikour a ra da gompren pegen diboell eo ur 
gevredigezh diazezet war ar c'horvo, ar berc'hentfezh prevez, ar bevezerezh.

« Setu e pep lec'h stourm diwezhañ an Indian evit gellout bevañ, » a lare 
dalc'herien Alkatraz. Sed perak, a dachennad-mir da dachennad-mir eo adhedataet 
an hevelep lugan : « N' ankouait ket Crazy Horse ! ».

AR VUHEZ ER MIRVAOU

GOPR BLOAVEZHIEK DRE FAMILH :
1.500 $ (burr ofisiel an dienez kriz : 3.000 $) 
Keitad riezel 3.400 $.



DILABOUR :
Etre 50 à 80 % (keitad riezel 6 %).

PADUSTED GWIRHENVEL AR VUHEZ : 
44 bloaz (keitad riezel 70 bloaz).

FEUR-MERVEL AR VUGALE :
54 (keitad riezel 25 %).

FEUR-MERVEL GANT AN DORZHELL :
4 gwech stankoc'h eget e-touez an Nann-Indianed.

KLENVEDOU-AVU :
8 gwech stankoc'h eget e-touez an Nann-Indianed.

TANIJENNOU-ROUED-EMPENN :
20 gwech stankoc h eget e-touez an Nann-Indianed.

RED-KOF GWADEK
100 gwech stankoc'h eget e-touez an Nann-Indianed.

LOJEIZ :
30 % eus an annezioù zo diyac'hus en-ofisiel
e 7 % anezho ez eus salioù-dour (keitad riezel 90 %)
e 25 % anezho ez eus an tredan (keitad riezel 99 %)
e 60 % eus an dour n' eo ket mat da evañ.
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AR SKOLIATA :
5 bloaz hanter dre vras (keitad reizel ouzhpenn 10 vloaz). 

C'HWITADENNOU-SKOL :
60 % (keitad riezel 23 %).

DOUAROU
56 milion a akradoù.
14 milion ur " c'hrignerezh arvarus " warno 
17 milion gwall grignet
25 milion dindan efed ar c'hrignerezh.
6 % an douaroù a zo tu da labourat - 4 % douret abalamour ma vank an dour.

DEZVAD AN TACHENNADOU-MIR :
N' int ket ken kampoù, hogen douaroù indian war-eeun dindan melestradur ar 
gouarnamant kevredel.
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NOTENNOÙ

Gant A. M. Trellu, M. Kerrain, P. ar Bihan, L. Kergoat, R. Huon

Hor Mignoned

Odile Kozhig ha Bernez KADORET a zo laouen da gemenn deoc'h ez int bet euredet 
d' an 20 a viz Mae e Rouen.
Hor gourc'hemennoù a eürusted dezho.

Padrig de KELENN hag e wreg zo laouen o kemenn deoc'h ez eo kresket an dud en o 
zi gant ganedigezh Gurvan, e Gwengamp d' ar 27 a viz Mezheven.
Hor gwellañ gourc'hemennoù.

Profoù

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

MIZ MAE : 
A. Guillou, 100 lur ; V. de Bellaing, 50 ; L. Loarer, 5 ; A. Stivell, 20. 
- War un dro, 175 lur.

MIZ MEZHEVEN : 
R. Moride, 69,18 lur ; R. Bizien, 30 ; J. Cotel, 4 ; Y. Bouessel, 20 ; M. J. 
Marot, 30 ; A. Guilcher, 85 ; P. Pennec, 150 ; M. E. Coic, 10 ; A. Gueguen, 20 ;
J. P. d'Haese, 30 ; R. Tassel, 70 ; Y. L'Haridon, 8,76. 
- War un dro, 526,94 lur.

2.658,54 lur hon eus bet abaoe derou ar bloaz. Bennozh Doue d' an holl 
brofourien.

Bruderezh evit kelaouennoù Breizh

PEDET OMP DA EMBANN AR PENNAD-MAÑ :

Breizh Diavaez (Organisation du Congrès Mondial des Bretons dispersés) a fell 
dezhi ober brud en-dro da gelaouennoù Breizh. War ar 183 bennak o tont er-maez 
ez eus bet dibabet 10 kelaouenn, anezho : Maisons de France (Ed. Bretagne), 
Armor-Magazine, La Bretagne à Paris, Le Peuple Breton, L'Avenir de la Bretagne, 
L'Appel d'Ololé, Al Liamm, Les Nouvelles de Bretagne, Breizh-Kendalc'h, La 
Bretagne Economique.
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Koustañ a ra ar c'houmanant d' an 10 kelaouenn-se 241 lur. Gant ar striv o deus 
graet, Breizh Diavaez a c'hell kinnig evit an dek koumanant ar priz a 184 lur 
(200 lur evit an Estrenvro). Soñjet hon eus e vo dedennet ar c'hevredigezhioù 
gant ar c'hinnig-se hag e c'hellint a-drugarez dezhañ pinvidikaat o levraoueg.

Pep diskleriadur ouzhpenn a c'hell bezañ roet da : Organisation du Congrès 
Mondial des Bretons Dispersés, 19, rue du Départ, Paris, 14° - c. c. p. 3579-41 



Nantes.

Levrioù e gwerzh 

War-lerc'h marv hor mignon Armañs ar C'halvez ez eus chomet levrioù ha ne oant 
ket mui war hor rolloù. E gwerzh emaint e ti an Dll J. Queillé, 47, rue Notre-
Dame, Guingamp, c. c. p. 1136-82 Rennes. Lakaat 15 % ouzhpenn evit ur gasadenn 
dindan 20,00 lur, 10 % a-us, evit mizoù-kas.

5 Pezh-c'hoari  6 lur
Lommig  6 lur
Per ar C'honikl  1 lur
Notennoù diwar-benn ar Gelted kozh  30 lur
La langue bretonne et ses combats  6 lur
Levr an amprevaned  2 lur

Levrioù war baper kaer. - Chom a ra :
Diamantoù Keroulaz (Montgolfier)  32 lur
Ho Kervel a rin en noz (Lafuma)  23 lur
Sizhun ar Breur Arturo (Condat)  12 lur (1 skouerenn)
Evit ket a netra (Arches)  20 lur (1 skouerenn)
Geotenn ar Werc'hez (Rives)  15 lur (6 skouerenn)
Geotenn ar Werc'hez (Alfa)  10 lur (1 skouerenn)
Barzhonegoù Roparz Hemon (Rives) ...22 lur
An tri boulomig (Rives)  22 lur (1 skouerenn)
An tri boulomig (Alfa)  18 lur (5 akouerenn)
Abrobin (Rives)  25 lur (2 skouerenn)
Abrobin (Lafuma)  18 lur (2 skouerenn)

Goulenn digant R. Huon, 2, Venelle Poulbriquen, Brest

Goulenn 

Klask a reer prenañ Geriadur gallek-brezhonek Vallée. Ober ar c'hinnigoù da R. 
Huon.

Evit skoazellañ hor Studierien

Kelc'h Brezhonegerien Bro-Leon a ginnig :

1°) Div familh brezhoneger, prest da zegemer forzh peur pep a zaou zen yaouank 
e-pad daou pe dri devezh e-pad ar vakañsoù. Priz an devezh : 8,00 lur.

2°) Un dachenn kampiñ gant dour hag aezhenn-leskiñ (gaz) ha kendivizoù gant an 
Aotrou an Deunff.
Skrivañ d' an Ao. Le Deunff, 31, rue Verderel, 29/N Saint-Pol- de-Léon.

Oaled Sant Erwan 1971

Setu an trivet bloavezh tremenet, gant, war a seblant, nebeut a gemm. Met, bev 
bepred avat, hag o vont war-raok, hep digalonekaat. Setu un emzalc'h ma 'z omp, 
holl, boazet dezhañ : pa soñjer e oa tud foll a-walc'h hanter kant vloaz 'zo, 



evit divizout ne varvfe ket ar brezhoneg. Kaeroc'h : e ranke adc'hounit an 
dachenn gollet, ha kreskiñ, ha bleuniañ, ha bezañ ur vouezh e kor ar Bed - unan 
selaouet.

D' an deiz a hiziv, ne seblant ket kement-se bezañ follentez, tamm ebet.

Kenderc'hel, ret kenderc'hel.

Setu perak.

Ez eus bet e 1971 : daou rummad skol kaset en-dro gant tud An Oaled.

Ez eo bet prestet ar sal evit daou rummad all skol.

Ez eus bet un nebeut kaozeadennoù a-hed ar bloaz :

- war " Kelennerezh ar Brezhoneg " gant Youenn Olier : Pezh a zo bet aozet 
betek-hen, ha pezh a dlefe bezañ graet. Anat eo ez eo ar stummañ kelennerien 
unan eus an trevelloù retañ ;

- war " Brezhoneg ar mor " : anvioù reier, bagoù, inizi, plant pesked, loened-
mor a bep seurt, danvez ken plijus deomp, displeget bev-buhezek gant Alan ar 
Berr ; ouzhpenn, e vab, Youenn a c'hoarias war e fleüt (achantet) sonerezh kaer,
klasel hag arnevez ;

- war " Ar Gaeltacht ", gant un den hen anavez mat kenañ : Loeiz Andouard. 
Diapositivoù a ziskouez ar vro baour, ken kaer. Repu an iwerzhoneg bev. Evit 
pegeit ?

- war Iwerzhon adarre (met ne skuizhomp ket !) gant an Itron Manac'h, 
iwerzhonadez, a gomz eus he bro en ur ziskouez skeudennoù liesseurt, eilet eo 
gant M. Manac'h, o c'hoari war ar violoñs sonioù kozh Iwerzhon ;

- war " An Antilhez ha Meurvor Habask ", gant un den yaouank, Kristian Kalvez, 
graet gantañ tro ar Bed. Luc'hvanniñ a ra « aodoù glas ha gweledvaoù heoliek, » 
tra ma ro da glevout sonerezh boemus Tahiti ;

- war " Ar boued hag ar yec'hed ", gant un ezel eus Oaled Abherve Sant-Brieg, an
Ao. Menez. Amañ ez eus ouzhpenn teoriennoù : an Ao. Menez a ra ar geusteurenn 
dirazomp, ha pep hini a c'hell tañva. Komz a ra e galleg, neuze (evel en O.N.U.)
unan bennak a dro e brezhoneg, war an taol ;

- war obererezh " Ar Stivell " : skoazell d' ar re glañv, dreist-holl d' ar 
vrezhonegerien, dre brestañ levrioù, kelaouennoù, pladennoù, gant G. Kreac'h hag
a ra war dro gant kalon, abaoe ouzhpenn 20 vloaz.
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Ez eus bet diskouezadegoù dre ziv wech :

- Taolennoù dourlivet gant Y. B. Gwirieg, arzour kizidik a oar gant un nebeut 
linennoù ha livioù, reiñ da santout kevrin ha buhez don ur chapel, ur c'halvar 
dister, un ti bihan skoachet e-touez ar gwez... ken karet gantañ, anat.

- Tresadennoù gant Berthelier, anvet gantañ " Kromennoù keltiek ". Un arz 
arnevez-rik dre an doare hag ar mod-livañ, ha koulskoude, oberennoù awenet don 
gant hengoun ar broioù keltiek.

*

D' an 9 ha d' an 10 a viz Here da geñver 150-vet kantved embannadur Geriadur 
Brezhonek-Gallek Ar Gonideg e voe kaset da benn gouelioù e Konk-Leon. Aozet e 
voent gant tud An Oaled, harpet gant " Melezour Breizh " hag " OLoLe ".

*



An Ao. Souffez-Despre, skoazellet gant mignoned, a reas, e-doug ar bloaz, un 
enklask, dre ruioù Brest, gant ur magnetofon. Goulenn a rae digant an dud o soñj
diwar-benn kudennoù Breizh, ul lodenn vat a responte e brezhoneg.

An hevelep tud a zo bet o werzhañ levrioù ha kelaouennoù er pardonioù hag er 
gouelioù. Gwerzhet o deus e-pad ar bloaz :

- evit 1.183 lur a levrioù ;
- evit 263 lur a bladennoù ;
- evit 755 lur a draoù a bep seurt (deiziadurioù, kelaouennoù, ha.).

OALED SANT ERWAN, 28, rue Charles-Berthelot, Brest a vez digor ingal : d' ar 
meurzh azalek 18 eur da d' ar sadorn azalek 16 eur

Reizhadennoù da ober e pennad " Lennadennoù " Kenan Kongar 

Un toulladig fazioù kasaus a zo chomet er skrid bet moulet e niverenn 151 " Al 
Liamm ".

el lec'h-mañ e ranker lenn e-lec'h ma oa
paj. 129, lin. 7 n' eo ket ur perzh mat ur pezh mat
paj. 134, 4 eus traoñ o vale en e leure en e leur
paj. 135, 5 glac'har ha nec'hañs he nec'hañs

 9 eus traoñ hag un dra all un dra all
paj. 136, IV, 9 Kerverziou, " da Wenn da " da Wenn
paj. 137, 5 eus traoñ Me 'glev trouz ar mor Me 'klev

paj. 138, 11 Ar frazenn " Dirak ar mor, ar mor brepred " a oa da vezañ e 
lizherennoù sonn.
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Resevet hon eus

E BREZHONEG :

- Pobl Vreizh, enni ar pennadoù boas war an darvoudoù armerzhel er vro : an 
harzoù-labour e Sant-Brieg (Joint Français), e Brest (Nouvelles Galeries), h.a.
Koumanant : 6,00 lur - B. P. 713 - c.c.p. 2746-79 Rennes.

- An Nerzh (Rener : Rieg). Stagadenn vrezhonek da " Bretagne Réelle ". - 16,00 
lur (4 miz) - c.c.p. 754-82 Rennes. Er gelaouenn  e kaver ar pennadoù boas war 
dreistelezh gouennoù zo ha divarregezh ar re all. A-hend-all e c'heller lenn 
kanaouennoù kozh bet dastumet e Hanveg gant Herve ar Menn ha sav-boent Riec war 
darvoudoù ar Bed.

- Barr-Heol (niverenn 72). An niverenn-mañ a zo rannet e div lodenn. Gouestlet 
eo an hini gentañ d' hor mignon Armañs ar C'halvez. En ur pennad pouezus ha hir,
pemp pajenn warn-ugent ennañ, e kont an Ao. Klerg en un doare fromus hag en ur 
yezh direbech buhez e vignon ha kenlabourer, peogwir e oa deut an Ao. Kalvez da 
vezañ teñzorer " Barr-Heol ". Testenioù all a gaver da heul, gant I. Galbrun bet
e genlabourerez e Skol Sant Erwan ha gant Riwanon Kervella diwar-benn Breuriezh 
Sant Erwan ma oa-hi ezel anezhi. Echuiñ a ra al lodenn-se gant homelienn an Ao. 
Floc'h hag un nebeut gerioù distaget gant Per Denez er vered. - En eil lodenn ez
eus pennadoù gant A. Duval, Kervella Kongar (Youenn Drezen). Pemp skeudenn gaer 
a ro muioc'h a bouez c'hoazh d' an niverenn.

Koumanant : 20,00 lur. Revue Barr -Heol , c.c.p. 2454-53 Rennes.



- Evel boaz hon eus resevet Emsav, Imbourc'h ha Breiz.

- Eil lodenn An Nos o skediñ, gant Olier Mordrel a zo o paouez dont er-maez 
c'hwec'h vloaz goude an hini gentañ. Roneoskrivet eo stank-tre ha skuizhus a-
walc'h da lenn. Gouzout a reer e skriv O. M. gant ur reizhskrivadur dezhañ e-
unan hag en ur yezh dezhañ ivez. Un deizlevr 107 pajenn eo, ma kont an oberour e
drubuilhoù en toull-bac'h e Bro-Itali hag e dec'hadenn. Priz : 20,00 lur (rann 
2) " Bretagne Réelle " c.c.p. 754-82 Rennes.

E GALLEG :

- IRA, ur pezh 520 pajenn ennañ (13,5 X 21,3). Priz : 35,50 lur. Embannadurioù 
Alain Moreau, 3 bis, quai aux Fleurs, Paris. - un istor eus an Arme republikan 
iwerzhonat skrivet gant Tim Pat Coogan, pennskrivagner an " Irish Press ". Evit 
sevel al levr en deus oberour gwelet ouzhpenn 500 den o deus bet d' ober a-bell 
pe a-dost gant an IRA hag en deus gallet lenn dielloù a oa chomet kuzh betek-
hen. Kontañ a ra ivez an darvoudoù nevesañ a zo degouezhet en Iwerzhon (betek 
C'hwevrer 1972).

- Nouvelle Ecole. Ur gelaouenn gaer ha skeudennet. An niverenn 17 a zo gouestlet
d' ar Gelted. Enni e kaver studiadennoù gant Wofgang Meid (ar c'heltieg hag an 
indezeuropeg), ar c'helenner J. J. Hatt, G. Pennaod, Iowan Legona, h.a.
An niverenn : 10,00 lur - B. P. 12907 - 75326 Paris.

- Vietnam Magazine, embannet gant ar Gevredigezh vietnamiat evit an darempredoù 
etrevroadel (Vietnam Council on Foreign Relations) P.O. Box 932 Saigon.
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- Jeune Bretagne « Nous les après-guerre », diskuliadeg ar strollad politikel 
Jeune Bretagne : stad ar vro, penaos diskoulmañ kudennoù ar yezh, hor 
sevenadurezh hag hon armerzh. Jeune Bretagne, B. P. 112, 29 Brest - 7,00 lur 
(c.c.p. 2175-89 Nantes).

- Sav Breizh (Niv. 8). N' eus ket a vrezhoneg en niverenn-mañ. Keleier, 
burutelladennoù, studiadennoù war natur hor sonerezh, Bonedoù ruz, Iwerzhon.

EN ITALIANEG :

- Lotta Federalista c/c Postale n. 1/51089. Rec. postale : Largo S. Godenzo, 3 -
00189 Roma.

E NEDERLANDEG :
- Dietsland-Europa. Postgiro 66 84 36 t.n.v. L. Logger, Kleingouw 37, Andijk. 
Belgie.

Tri levr embannet gant Al Liamm

Deut eo er-maez levr hir-gortozet Roparz Hemon " Ur Breizhad oc'h adkavout 
Breizh ". Bez ez eus ennañ 256 pajenn. war Johannot niverennet : 25,00 lur war 
Bouffant : 18 lur

Daou levr all a zo dindan ar wask hag e c'heller o rakprenañ betek ar c'hentañ a
viz Gwengolo.

Adembann a reomp oberenn gaer Langleiz " Tristan hag Izold ". Ar skrid hag ar 
skeudennoù, 20 anezho, a zo bet adwelet ha reizhet gant an oberour. Ar vent a zo
18 X 24.

war Lafuma niverennet : 25,00 lur e-lec'h 32,00 
war baper all : 20,00 lur e-lec'h 26,00

Oberenn diwezhañ Youenn Drezen " Skol Louarn Veig Trebern " a zeuio er-maez ivez
hepdale. 200 pajenn a vo ennañ (ment : 16 X 24).



war Lafuma niverennet : 25 lur e-lec'h 30 
war baper all : 20 lur e-lec'h 25

Kas ar goulenn hag ar chekenn da :
Mlle J. Queillé, 47, rue Notre-Dame, 22200 Guingamp. C.C.P. 1136-82 Rennes.

Prezegenn prezidant ar Sinn Fein da bobl Vreizh

Amañ Tomàs Mac Giolla, prezidant ar Sinn Fein e Dulenn. Fellout a ra din komz 
deoc'h berr-ha-berr eus stourm Iwerzhon a-enep impalaerouriezh Breizh-Veur.

Ur vro vihan omp. Pevar milion hanter a dud pe war-dro. E-pad kantvedoù hon eus 
bevet evel un drevadenn dindan galloud Bro-Saoz hag hanter-kant vloaz 'zo, 
bremañ, emaomp er stad-mañ : ur seblant a frankiz e kreisteiz ar vro ha mererezh
anat un drevadenn en hanternoz e-lec'h emaomp e dalc'h arme Breizh-Veur a ra he 
reuz e-barzh ar straed.
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Meur a wech hon eus klasket diskar aspadenn diwezhañ aotrouniezh Breizh-Veur en 
Iwerzhon, e hanternoz hor bro. Klasket hon eus hen ober en ur stourm evel 
soudarded ouzh ar bagadoù a zo eno.

C'hwitet hon eus bep tro rak al lodenn vrasañ eus pobl Iwerzhon ne gemere ket 
perzh er stourm-se. Ne wele ket en doa ur seurt stourm un dra bennak d' ober 
gant dienez pemdeziek ha buhez.

Setu perak, un dek vloaz 'zo bennak, hon eus adwelet pizh diazezoù hon emzalc'h.
Kavet hon eus penaos impalaeriezh Breizh-Veur he doa meur a zremm ha n' eo ket 
hepken hini ar bagadoù soudarded en hor straedoù. Kavet hon eus penaos 
ekonomiezh ar c'hreisteiz a oa renet ivez gant an impalaerourien. Memestra gant 
hon ijinerezh a oa bepred e dalc'h an drevadennourien giz-nevez, hag an 
embregerezhioù estren ; memestra ivez gant hor pinvidigezhioù korvoet gant 
estrañjourien ha gant frouezh labour hor micherourien a vez ezporzhet er 
c'hreisteiz koulz hag en hanternoz abalamour d' an nevez-drevadennouriezh a 
bouez warnomp.

Annezidi rannvroioù ec'hon a oa forbannet, diouzh ar maezioù, bountet hor yezh 
hag hor c'hultur pelloc'h pellañ etrezek ar c'hornog ken eo aet toc'hor hiziv 
hor yezh c'henidik daoust m'hon eus, sanset, ur gouarnamant evidomp hon-unan.

E gwirionez ar gouarnamant-se a zalc'he da genlabourat gant impalaerourien 
Breizh-Veur. En ur ober van da sikour ar stourm broadel e roe an dorn d' an 
impalaerourien evit drouklazhañ diwezhañ aspadennoù kultur ha sevenadur 
Iwerzhon. Nac'h a rae gwir pobl Iwerzhon da chom da vevañ ha da labourat er gêr,
ar gwir da vestroniañ pinvidigezhioù ar vro. Setu perak hon eus divizet ne oa 
ket hon emgann, unan etre soudarded nemetken. Ar bobl a-bezh eo a rank stourm 
evit ma vo daskoret dezhi, pinvidigezhioù he bro : pesked hor stêrioù, douar, 
domanioù, kailhoù, chomet holl dic'hounezet betek-hen.

Kement-se a ziskouez splann penaos hor stourm evit ar frankiz a ranke bezañ ur 
stourm evit ar sokialouriezh, ur stourm evit lakaat etre daouarn al labourerien 
ar binvioù ampletiñ, ar binvioù lodenniñ hag ar binvioù eskemm.

Gouzout a ran penaos, c'hwi Bretoned, a gompren ur seurt stourm mat-kenañ, o 
vezañ m' emaoc'h o ren ur stourm heñvel pe dost a-enep impalaerourien Bro-
C'hall. Du-se evel du-mañ, an ijinerezh, al labour-douar, ar yezh hag ar 
sevenadur a zo war ziskar. Rak an impalaerourien a rank mestroniañ, kontrollañ 
ha lonkañ pep tra.

Darn, amañ, o deus lavaret e oamp tost ouzh an trec'h. Diboell eo lavarout 
kement-se. Ha lavarout a ran-me e pado pell hor stourm, rak an impalaerourien a 



zo evezhiek ha gouzout a reont rannañ ar bobl.

An trec'hioù nemeto a zo bet re ar bobl. Ar vicherourien, ar gouerien, an dud 
vunut, ar re n' o deus netra, a rank en em unaniñ evit diskar galloud an 
impalaerourien. An hevelep tra eo evit ar broadoù bihan ; ar pobloù trevadennet 
hag ar re nevez didrevadennet, ma fell dezho lakaat ar peoc'h hag ar justiz da 
ren. 

Ar c'henvarc'had a zo bet diazezet war an aon. An aon rak ar pobloù bet 
trevadennet ha torret ganto chadennoù an impalaerourien ; an aon ivez rak ar re 
a zo o sevel evit diskar ar gapitalouriezh.
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Saludiñ a ran ac'hanoc'h eta e anv ur vroadig kollet e-kreiz an Atlantel, evel 
ma saludan an holl bobloù gwasket.

Deomp eo da gennerzhañ ha da skoulmañ liammoù startoc'h-startañ en hor stourm 
dispac'hel, evit ma vo gwaskerezh unan gwaskerezh ar re all, ha trec'h unan un 
trec'h evit an holl.

TOMAS MAC GIOLLA.

Raktaolenn ar Skol-hañv Etrekeltiek

Raktaolenn ar Skol-hañv Etrekeltiek (Betek gwelout), da vezañ dalc'het e Dulenn,
eus ar 14 d' ar 25 a viz Eost 1972.

Bep mintin nemet d' ar yaou 24 e vo
eus  9.00 da 10.30 eur : Skol iwerzhoneg. 
eus 10.30 da 11.00 eur : Ehan (Banne kafe). 
eus 11.00 da 12.30 eur : Film.
eus 12.30 da 14.00 eur : Merenn.

Lun 14
Endervezh dieub
20.00 eur Istor Iwerzhon I. - Kendael.

Meurzh 15
14.00 eur Troiad da welout lec'hioù istorel Dulenn I.
20.00 eur Prezegenn : Lennegezh Iwerzhonek I. - Kendael. 

Merc'her 16
14.00 eur Prezegenn : Istor Iwerzhon II. - Kendael. 
20.00 eur Sonerezh Iwerzhonat.

Yaou 17
14.00 eur Troiad e lec'hioù istorel Dulenn II.
20.00 eur Hengoun ha sevenadur-pobl Iwerzhon I. Kendael.

Gwener 18
14.00 eur Istor Iwerzhon III. - Kendael.
20.00 eur Ar c'hoariva Iwerzhonek.

Lun 21
Endervezh dieub.
20.00 eur Prezegenn : Brorenerezh ha luskadoù politikel en Iwerzhon a-vremañ.

Meurzh 22
Troiad e Stankenn ar v-Boinn ha Krugell Newgrange. 
20.30 eur Prezegenn : Lennegezh II. - Kendael.



Merc'her 23
14.00 eur Prezegenn : Sonerezh Iwerzhon : an hengoun hag an diorroadur anezhañ.
20.00 eur Brorenerezh ha luskadoù politikel en Iwerzhon a-vremañ.

Yaou 24
Troiad e-pad an deiz da c'h-Gleann Dá Loch ha menezioù " Wicklow ".

Gwener 25
14.00 eur Hengoun ha sevenadur-pobl Iwerzhon II. - Kendael.
20.00 eur Fest dibenn-skol.
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Evezhiadennoù. - Ar filmoù a vo eus ar rummad a zo bet aozet gant Gael-Linn met 
re all a vo ivez : displegañ a raint arvezioù disheñvel eus buhez Iwerzhon, 
hec'h istor hag he sevenadur. Ar c'homzoù a vo evel just en iwerzhoneg. Ar pep 
brasañ anezho a bad un hanter eur hag ur gentel verr all iwerzhoneg a vo da 
heul.

Merket e vo e vank ar Sadorn 19 hag ar Sul 20 er roll. Karout a rafemp aozañ un 
droiad da g-Conamara (Gouezelva) en dibenn-sizhun-se ha gweladenniñ arvor ar 
C'hornog. Se a goustfe avat war-dro £ 6 en tu-hont d' ar mizoù all. N' omp ket 
sur e vo an darn vrasañ eus ar re a fell dezho dont d' ar skol-hañv gouest da 
zispign kement-se ouzhpenn. O vezañ ma rankimp feurmiñ ur c'harr boutin ur 
pennad diagent e rankomp goulenn ouzh ar re a zo o mennad dont d' ar Skol-hañv 
diskleriañ deomp o soñj a-zivout ar mennad-se dizale goude gwelout ar raktaolenn
a-us.

Ne gousto an troiadoù e Dulenn koulz lavarout netra met an troiadoù da Stankenn 
ar Voinn ha Gleann Dá Loch a gousto moarvat £ 1-50 pep hini. Ma ne dafemp ket da
g-Conamara e vefe lakaet an div droiad-se en dibenn-sizhun ha kendaeloù pe 
brezegennoù d' ar mareoù merket evito a-us.

Hebleg a-walc'h eo ar raktres evit gallout ober kemmoù en eurioù, ket avat en 
endalc'had.

CAITLIN MAUDE, kenurzhierez ar Skol,
CATHAL O LUAIN, sekretour Skourr Iwerzhon ar C'hevre Keltidk
51 Pairc Lansdùin Ath Cliath 4, Eire.

Kendalc'h Keltiek Etrevroadel

Graet e vo ar C'hendalc'h Keltiek hevlene e Bangor (Hanternoz Kembre) eus ar 14 
d' an 19 a viz Eost. Dalc'het e vo ar bodadegoù ha lojet an dud er Skol-Veur.

N' eo ket bet embannet c'hoazh (1añ a Vezheven) roll an abadennoù, met bez' e 
c'heller fiziout e vo ar C'hendalc'h unan plijus ha talvoudus. Bez e c'heller 
degas da soñj e vo an Eisteddfod just ar sizhun a-raok.

Priz ar C'hendalc'h a vo 18 lur sterling. Ar priz-se a zo pep tra ennañ : da 
lavarout eo priz ar boued hag al lojeiz, - boued ha lojeiz er Skol-Veur, - priz 
an tikedoù da vont d' ar prezegennoù ha sonadegoù, priz ar pourmenadennoù. Ar re
o deus c'hoant da vont a rank kas keloù da rener Skourr Breizh (Per Denez, Ri, 
Ploare, 29 S Douarnenez) ha kas ivez dezhañ ur skodenn-emezelañ, da lavarout eo 
10,00 lur (gall) - P. Denis, Douarnenez, 1499-51 Rennes - ur gartenn ezel a vo 
kaset dezho. Bez e rankont ivez kas c'hwec'h lur sterling evel arrez da 
deñzorierez ar C'hendalc'h : an Itron Bebb, 3 Victoria Avenue, Bangor. Paeet e 
vo ganto ar peurrest eus priz ar C'hendalc'h (18 lur sterling, hon eus lavaret) 
en ur erruout. Met pa vo resevet o c'hwec'h lur sterling eo e vo dalc'het plas 
dezho. An arc'hant-se a ranko erruout a-raok an 30 a viz Mezheven.
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Bez e c'heller kas arc'hant d' an estrenvro, hep diaester ebet, dre ar post pe 
dre ur bank. Arabat eo kas ar skodenn-se da Ber Denez.

A-hend-all an dud a lojo e tiez prevez a ranko paeañ 3 lur sterling evit kemer 
perzh er C'hendalc'h, 1 lur sterling evit pep pourmenadenn ; o fredoù boued o 
devo da baeañ ivez d' ar Skol-Veur d' ar priz kustum (n' eo ket bet roet din).

Kerkent ha ma c'hellin e kasin deoc'h roll ar prezegennoù, labourioù ha 
diduamantoù ar C'hendalc'h. Danvez dre vras ar C'hendalc'h a vo : Hon hêrezh 
keltiek hiziv hag en amzer-da-zont.

PER DEVEZ.

(Notenn : tu a vo da vont zoken ma vezer diwezhat o kas keloù. Kas arc'hant d' 
an Itr. Bebb.)

Taolenn ar gelaouenn " Imbourc'h "

Niverenn 27 - 31 Meurzh 1972
Peseurt ster reiñ d' ar gleizelouriezh, d' an araogelouriezh ha d' ar 
sokialouriezh en Emsav ? - Devezhioù-studi Skol an Emsav. - Lizhiri. - 
Diskleriadenn izili E. B. V. er vodadeg aozet e Brest a-gevret gant S. K. B. hag
ar J. E. B. e miz C'hwevrer 1972 evit harpañ Iwerzhoniz. - Embannadurioù Skol an
Emsav ha Kevrenn an Eil Derez. - Kenskriverezh .- Ur sell war an Istor : ar 
sponterezh iwerzhonat e Bro-Saoz e 1939. - Piv eo renerion an I. R. R. gant Yann
Morvan.

Niverenn 28 - 30 Ebrel 1972
Dibab ur politikerezh. - Petra eo an amvevadouriezh ? - Istor an Emsav. - 
Eritrea, un draen e pav al leon etiopat, gant Jakez ar Bihan. - Ur brezel 
ankounac'haet : brezel an Tchad. - Kemennadennoù. - Penaos emañ kont gant hor 
yezh ? - Devezhioù-studi Skol an Emsav.

Niverenn 29 - 31 Mae 1972
Darvoudoù e Breizh : stourm sevenadurel ha stourm politikel, gant T. L. - Lizher
kaset gant unan eus an Emsaverion lakaet en toull-bac'h e Paris, er " Santé " - 
Dielloù : danevellskrid eus devezhioù-studi ar J. E. B. e Roazhon. - 
Evezhiadennoù. - Gwirvoud Afrika. - Dielloù : " Geneliezh ur c'homunour " 
(Emzanevell Mao-Tse-Toung). - Raktaolenn ar Skol-hañv Etrekeltiek. - Devezhioù-
studi Skol an Emsav.

Koumanant-bloaz : 20,00 lur. - C.C.P. Y. Ollivier 1534-25 Rennes.
Deraouiñ a ra ar c'houmanant-bloaz e miz Genver.
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Embannadurioù " Imbourc'h "

Krog eur da embann ISTOR AN EMSAV gant Youenn Olier e stumm stagadennoù d' ar 
gelaouenn " Imbourc'h ".

Setu taolenn ISTOR AN EMSAV.

Levrenn gentañ, nevez deuet er-maez.

0. Blenlavar. - 1. Eginadur an Emsav e derou an 19vet kantved. - 2. Dibab 
dispac'hel ar yezh e derou an 19vet kantved. - 3. Skoulmadur an darempredoù 
etrekeltiek en hanterenn gentañ an 19vet kantved. - 4. Ar spered broadel o 
tiwanañ en hanterenn gentañ an 19vet kantved. - 5. Meizadur ar stourm evit ar 
yezh hag arnod ar vrogarourion da urzhiañ an Emsav sevenadurel en 19vet kantved.



- 6. Eginadur an Emsav politikel e-kreiz an 19vet kantved : an " Association 
Bretonne ".

Eil Levrenn.

7. Rakkerzherion ha stourmerion digenvez e dibenn an 19vet kantved hag e derou 
an 20vet kantved. - 8. Ar gelaouenn " Spered ar Vro ". - 9. An darempredoù 
etrekeltiek e derou ar c'hantved. - 10. " Kevredigezh Broadel Breizh " (Union 
Régionaliste Bretonne). - 11. Kevredigezhioù arall : " Gorsedd " ar Varzhed. - 
12. Mennozioù Taldir etre 1898 ha 1911. - 13. Mennozioù Erwan Berthou a-raok ar 
brezel bed kentañ. - 14. Ar gelaouenn " Ar Vro " : 1904-1914. - 15. " Unvaniezh 
Arvor " a-raok ar brezel bed kentañ. - 16. Arvezioù eus ar stourm evit ar yezh 
a-raok ar brezel bed kentañ : Breuriezh ar Brezhoneg ha strivadoù all. - 17. 
Emzalc'h ar c'hostezennoù all e-keñver ar c'hentañ Emsav. 18. Roll hag obererezh
ar Gatoliked en Emsav kentañ.

Trede Levrenn.

19. Emil Masson hag al luskad kleizour. - 20. Al luskad kleizour hag an Emsav a-
raok ar brezel kentañ. - 21. Ar faezhadelouriezh vaorasat e dibenn an Emsav 
kentañ. - 22. Emdroadur ar mennozioù e Gwened goude 1910. Degouezh Yann-Ber 
Kalloc'h. - 23. Brittia hag ar goulzelouriezh a-zehou en Emsav kentañ. - 24.
Breiz Dishual " hag ar Strollad Broadel kentañ. - 25. An Emsav da zerc'hent ar 
brezel bed kentañ : " Kendirvi Breizh-Izel ". - An Emsav hag an etrekeltiegezh 
da zerc'hent ar brezel bed kentañ. - 27. Ar stourm sevenadurel hag an arnod da 
ziorren ar yezh e dibenn ar c'hentañ Emsav. - 28. Ar Raktres da sevel un talbenn
broadel e dibenn ar c'hentañ Emsav.

Kounañ a reomp e teuy er-maez ivez hep dale ar Gerladur armerzhel gallek-
brezhonek aozet gant Bernez an Nay ha gant an hevelep skrivagner un " 
Armerzhouriezh " hag " Istor an Armerzh ", bepred gant an hevelep skrivagner. 
Bez e c'heller rakprenañ adal bremañ ar Geriadur armerzhel gallek-brezhonek evit
6,50 lur. Ar Geriadur armerzhel brezhonek-gallek a zeuio er-maez a-raok fin ar 
bloaz. Dambrest eo ivez un Istor hol Lennegezh gant Youenn Olier.

Priz ISTOR AN EMSAV (330 pajenn) a zo 36,00 lur. Bez e c'heller prenañ al 
levrennoù unan hag unan. Priz al levrenn gentañ a zo 10,00 lur ; priz an eil 
levrenn : 13,00 lur ; hevelep priz evit an trede levrenn - c. c. p. Y. Ollivier 
1534-25 Rennes.
Embannadurioù all a zo war ar stern. Evit kaout diskleriadurioù, skrivañ da Y. 
Ollivier, 7, Bd A: Burloud, 35000 Rennes.
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Istor ar Yezhoù Keltiek, gant Arzel Even

« ISTOR AR YEZHOU KELTIEK a vano evel ur savadur a sklaerder en un 
dachenn studi ma chom warni kement a deñvalder. »

Ar varnadenn-mañ gant ar C'helenner Leon Fleuriot, hor c'heltiegour meur, a daol
sklêrijenn war perzh-mat pennañ an oberenn-mañ a chomo hep mar hini vrasañ an 
holl re en deus Arzel Even dasstrewet e nouspet levrioù ha kelaouennoù er peder 
yezh a c'hoarie ganto ken aes ha ken aes : brezhoneg, kembraeg, saozneg ha 
galleg.

Studiadenn veur ar yezhoù keltiek a-gevret en o emdroererezhioù liesstumm a-dal 
an derou betek an amzer vremañ.

Evit ar wech kentañ e teu war-hed diraez da bep den a zeskadurezh-etre, un 
domani miret betek-hen d' ar re zeskoniet hepken, feleun d' an uhel-bal a 
zeskadurezh poblel en doa Meven Mordiern treuzkaset dezhañ : hengeltieg, 
predeneg, galianeg, henouezeleg brezhoneg, kembraeg, kerneveg, iwerzhoneg, 
skoseg, manaveg a zo studiet a bep eil.



Ul levr hoalus a zleo pep Breizhad desket bezañ lennet.

Arzel Even, " Istor ar Yezhoù Keltiek "
2 levrenn dev - muioc'h eget 550 pajenn enno
Levrenn II - Priz : 30,00 lur
Levrenn I - Priz : 30,00 lur
Embannet hag adembannet gant " Yor Yezh "
P. Denis, Le Ris, Ploere 29/S - Dounarnenez
c. c. p 1499-51 Rennes

Un aotreegezh vrezhoneg hag ur plas dereat d' ar brezhoneg en 
arnodennoù a c'houlenn Kevredigezh an Deskadurezh Nevez

Un devezh-studi zo bet gant K. D. N. e Menez Kamm d' ar sul 11 a viz Mezheven.

Diouzh ar beure eo bet gwelet al labour kaset da benn gant ar strollad e-doug ar
bloavezh-skol tremenet : daou zevezh studi all zo bet e penn kentañ ar bloaz, 
emvodoù niverus zo bet gant APLB, KABESK hag ar skolioù-meur war gudenn an 
doare-skrivañ.

Ar plas a zo ez ofisiel d' ar brezhoneg er skolioù zo atav ken strizh daoust ma 
ya war greskiñ niver ar skolidi hag ar re a fellfe dezho deskiñ brezhoneg er 
skolioù. Goulenn a ra K.D.N. ma vefe frankaet an eurvezhioù brezhoneg er 
skolioù, ma vefe krouet postoù kelennerien vrezhoneg er skolioù ha savet eta un 
aotreegezh keltieg er skolioù-meur. Goulenn a ra ivez ma vefe kentelioù 
brezhoneg adal ar c'hlasoù bihanañ hag ur plas d' ar brezhoneg en arnodennoù all
estreget ar vachelouriezh evel ar B.E.P.C. da skouer.
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Adnevezet eo bet ar burev goude merenn. Adanvet eo bet ar burev a-raok.

Pevar bennad kaoz zo bet da c'houde. Komzet en deus BOZEC diwar-benn ar 
gelaouennig vrezhonek " Dihun " a vez embannet gant " Breiz ". Karout a rafe 
kaout muioc'h a genlabourerien ha goût hag a vefe kelennerien a-walc'h dedennet 
gant un embannadur distag war eizh pajenn evit o skolidi. Grit da c'hoût ho 
menez da g-K.D.N.

F. Favereau zo bet kont gantañ eus " Kelennerezh ha Lennegezh " : penaos kelenn 
al lennegezh ha peseurt lennegezh kelenn.

I. Gag en deus komzet goude eus " Ar brezhoneg dre ar skiantoù hag ar skiantoù 
dre ar brezhonek ".

Evit echuiñ en deus komzet L. Kergoat diwar-benn " Kenteliañ brezhoneg dre an 
istor, an douaroniezh hag ar sevenadur ".

K. D. N. 12, str. Astor, Kemper.

AN DARVOUDOÙ E BREIZH

" An Houlenn ".

Goude bezañ bet c'hoariet e Skol-Veur Brest, pezh-c'hoari Makoto zo bet 
displeget en ur skol-labour-douar e Peurid-ar-Roc'h (Bro Dreger) dirak 150 
skoliad hag un nebeut tud eus ar vro. Berzh mat en deus graet ar c'hoariva 
brezhonek du-se hag ur vreutadenn frouezhus zo bet goude etre an arvesterien hag



ar c'hoarierien. Un den eus strollad Maria Prat, a zibunas un nebeut istorioù 
fentus. Kanet e voe ivez ha korollet.

Margodennoù.

An Aotrou Roparz, medisin e Landeveneg, en deus krouet ur c'hoariva margodennoù 
e brezhoneg.

Yod-Kerc'h ".

Perak eo bet Nixon da welout Brejnev ?
An div niverenn gantañ eus " Yod-Kerc'h ", kelaouenn etiliko-politiko-erotikel, 
a oa aet gantañ. Setu perak n' eus ket tu o c'haout ken. Met ar strollad 
studierien (eus Roazhon) en deus savet ar gelaouenn-se zo bet furoc'h an taol-
mañ : moulet ez eus bet 450 niverenn. Siwazh bernioù " Yod-Kerc'h " a vez 
gwerzhet bemdez. Galoupit buan ma fell deoc'h kaout plijadur, ha marteze e vefe 
gwelloc'h prenañ div pe deir niverenn diouzhtu gant aon e vefe laeret 
diganeoc'h, ar pezh zo c'hoarvezet dija. Buan tre ez eus bet resevet alioù 
digant an dud.
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« Gwelloc'h e vefe deoc'h mont da vrezeliañ e-lec'h koll hoc'h amzer gant seurt 
diotachoù. » (Debré.)

« Taolioù penn-bazh kalet a lakao ac'hanoc'h da sentiñ. » (Marcellin.)

« Peadra da leuniañ ar poubellennoù... Fuzuilhet ez eus bet tud 'vit nebeutoc'h 
eget se. » (Sanguinetti.)

Gouzout a ran e vo trawalc'h gant an nebeut alioù-se evit ho lakaat da redek 
evel gedon war-lerc'h " Yod-Kerc'h ". 

*

E penn kentañ miz Mae, eo bet barnet 6 den evit bezañ graet bruderezh a-enep an 
arme. Laosket int bet da vont : pebezh plijadur en devo ministr an arme pa 
glevo.

F.L.B.

An trizek a viz Ebrel 1972 e oa bet lakaet da darzhañ kenkiz brav an Aotrou 
Bouyghes, e-kichen Sant-Malo. 200 000 lur a zo aet e-giz-se da voged. Tud zo bet
paket gant ar polis.

Piv eo an Aotrou Bouyghes-se ?

Ur promoter bras e Paris. Diskleriañ a ra en ur gazetenn c'hall : « Dek vloaz zo
e raen pevar miliard (kozh) a aferioù. E 1971, 90 miliard, 20 gwech muioc'h, 
d.l.e. 20 % c'hoazh muioc'h ».

Evel just e-giz ma lavar : « Evit degouezhout eno eo bet ret frikañ treid meur a
hini, tud vunut, tud etre, ha pennoù bras da c'houde ». Pegen karet e tle bezañ 
gant e vicherourien !

Ur bern brudoù fall a red diwar e benn. Met kement Rives-Henry a zo ne vez ket 
kaset dirak ul lez-varn.

Met sellomp ouzh Breizh, ur vro a gare kement an Aotrou Bouyghes. E genkiz a zo 
- a oa kentoc'h - an hini gaerañ. Diaes reiñ ur priz dezhi, war-bouez 100 
milion. " Parking " divent dindan an ti, " peadra renkañ 45 karr " hervez kont, 
un draezhenn dezhañ e-unan, ur poull-kouronkañ tommet ha me 'oar... Er porzh, ar
vag kaerañ eo e hini.

Prenañ 'ra douaroù, 40 devezh-arat bennak, e kostez an aod, e-kichen Sant-



Koulomb. Eno e vez plantet gwez-sapr o tont eus ar C'hanada, 600.000 lur kozh 
pep gwezenn. Al labourerien-douar n' o deus ket arc'hant a-walc'h evit ober 
kemend-all.

Hervez klevet e vije an Aotrou-se o c'hortoz votadegoù 1973 evit kas war-raok an
trevadennañ e Breizh.

An dud paket.

Trizek den a oa bet paket hag unnek zo bet kaset da Baris en ul lec'h bet 
pleustret dija e 1969 gant " forniad " kentañ an F.L.B. : toull-bac'h ar Sante e
Paris.
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Piv eo an dud-se ?

- Joseph Souvestre, 37 vloaz, labourer-douar e Kornilhe, 6 taol lakaet war e 
gont.
- Y. E. Ar Soueff, 31 bloaz, liorzhour e Redon, 1 taol.
- Y. E. Gaultier, 26 vloaz, o labourat e ti ur mouler e Roazhon, 3 zaol.
- Yeun Gourves, 25 bloaz, medisin en ospital Pempoull, lakaet an tan e stal 
Chevet e Roazhon.
- Fañch Gourves, 26 vloaz, e vreur, studier e Montroulez, laeret danvez-tarzh.
- Pierre Menager, 37 vloaz, labourer-douar er Grand-Fougeray, 1 taol gant 
Drouin.
- Maurice Drouin, 31 bloaz, embreger bihan er Grand-Fougeray, 8 taol.
- Jean Charpentier, 32 vloaz, beajour kenwerzh e Roazhon.
- Augustin Roulleau, 60 vloaz, labourer-douar e Bain.
- F. Cormier, 67 vloaz, embreger bihan e Komborn.
- P. Coudray, 39 bloaz, labourer-douar e Sant-Didier.
- ar re Guillet eus Parame zo bet laosket da vont.

Ouzhpenn taol Sant-Malo o doa graet 17 gwalldaol all. E-touez meur a dra all o 
deus lakaet tourterien da darzhañ, a-enep an adlodennañ douaroù, met ivez daou 
garr-samm Bridel.

Prosez daou ezel an F.L.B.

D' ar 15 a viz Mae eo bet barnet en-dro Gweltaz Durand, 19 vloaz, studier e 
Sant-Malo, ha Robert Guénard, 28 bloaz. Kondaonet e oant bet, an eil da 6 miz 
toull-bac'h (ha 6 miz goursez) evit bezañ lakaet an tan e burevioù maltouterezh 
Sant-Malo, hag egile da 3 miz toull-bac'h (ha 5 goursez) evit bezañ roet sikour 
dezhañ. « Ar varnedigezh a vo roet a-benn 15 devezh, » eme ar prezidant Lauter.

Ar c'huzul-skoazell d' ar brizonidi en doa aozet an deiz-se ur vanifestadeg e 
Roazhon. 300 a dud zo en em gavet e kreiz-kêr war-dro 6 eur, darn gant 
pankartennoù, darn gant traktoù da reiñ d' an dud, an holl o huchal. Archerien 
ha C.R.S.-ed a oa e pep lec'h, o redek war-lerc'h ar vanifestourien, o 
fankartennoù hag o bannieloù gwenn-ha-du.

Diouzh an noz, en ur vodadeg vras aozet gant ar c'huzul-skoazell, e voe digoret 
an abadenn gant ar ganerien Servat, Gweltaz ha Kerjihuel. Goude-se, an advokad 
Leclerc a zisklerias e oa bet dieubet P. Coudray hag A. Roulleau, daou labourer-
douar, hag e oa krog ar brizonidi all gant un harz-debriñ evit ma vefe Gweltaz 
Durand ha Robert Guénard prizonidi politikel evelto.

Ur manifestour a oa bet paket gant ar polis : an Tad Le Breton, 60 vloaz, person
Gomenec'h ha Trevereg, evit bezañ kemeret perzh « en ur vanifestadeg tud armet »
eme " Ouest-France ".

Prosez an Tad Le Breton.

Gwener 19 a viz Mae : 300 den en em gav adarre e kreiz-kêr Roazhon evit goulenn 
ma vo dieubet an Tad Le Breton. Kuzulierien Trevereg o deus skrivet d' al lez-



varn evit goulenn digant ar barner dieubiñ o ferson. Ar beleg a vo laosket da 
vont hag e kreiz plasenn ar Republik e vo aozet un tamm gouel, gant koroll, kan 
ha diskan, sonerien. Paotred Mari-Robin, hag int gant o dilhad gouel, n' int ket
deut da zañsal.
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Justis or penn-bazh.

Ar prezidant Lautier a ro barnidigezh Gw. Durand ha R. Guénard. Kresket eo o 
c'hastiz. An hanter-kant den bennak eus ar c'huzul-skoazell a zo aze en em lak 
neuze da huchal : « Nann da justis Bro-C'hall e Breizh » - « Nann da justis ar 
vourc'hizien ». Lautier a ro an urzh d' an archerien da bakañ ur paotr en deus 
diskouezet gant e viz, unan e-touez hanter-kant a zo aze. An archerien a gas 
gante Yann-Vari an Haridon eus Kastellin, studier, e-keit ma vez roet an urzh d'
an dud all da vont kuit diouzhtu. Nac'h a reont : « Gant hor c'hamarad nemetken,
» emeze. Ha setu neuze an archerien o tont da sikour anezhe da vont kuit. Tapout
a reont krog e blev hir ar baotred pe ar merc'hed, darn en em lak da skeiñ gant 
o bizhier bihan war pennoù an dud a youl fall-se. « Archerien a reseve taolioù,
» eme " Ouest-France ". An tri a oa asambles o skeiñ war ur studier ? An hini en
deus roet un taol matrakenn d' ur vaouez ?

E-keit-se eo bet barnet Yann-Vari d' ur miz ha d' un devezh toull-bac'h. Evit 
bezañ laret, sañset « Justis ar vourc'hizien ». Ur gunujenn eo, ha " grevus " 
eme an advokad jeneral Finiez. Rak hennezh, sur, n' eo ket ur bourc'hiz. Petra 
'ta neuze ?

M. K.

Trenket al Iaezh.

D' ar meurzh 23 a viz Mae eo kroget ar manifestadegoù. Ouzhpenn 300 kamion enno 
en tu all d' ur milion a litradoù laezh zo bet harpet ha bodet war blasennoù 
Pont-'n-Abad, Gwiskriw, Lokournan, Ploue, Pondi... Laezh zo bet roet da dud kêr 
evit netra pe dost pa 'z eus bet tu. E lec'hioù zo ez eus bet kann gant ar 
C.R.S.-ed.

Peget eo an imor fall el labourerien-douar pa 'z eus bet graet dezho da c'hoût e
vefe digresk war briz al laezh adalek miz Ebrel : 56.67 kentim al litrad e-lec'h
60 evel ma oa er mizioù a-raok.

Ne vije ket bet souezhus an digresk-se rak boas e vezer da baeañ keroc'h al 
laezh d' ar gouerien diouzh ar goañv dre ma vez diaesterioù teknikel evit e 
broduiñ : ne vez ket kement anezhañ e-pad ar mizvezhioù yen. Nemet divizet oa 
bet er bloaz-mañ e Brussel d' ar c'hentañ a viz Ebrel e vefe 8,9 % a gresk war 
briz gwerzhañ al laezh. Hag evit gwir e koust 9 c'hentim keroc'h al laezh da 
brenañ er stalioù.

N' eus abeg ebet eta, eme ar gouerien, da izelaat ar priz a vez prenet ganeomp 
nemet klask ober brasoc'h gounid diwar hor c'houst e vefe. Evit m' hon defe ur 
gopr par d' ar S.M.I.G. e vefe ret deomp kaout 67,73 kentim eus ul litrad laezh 
evit un ti-feurm 20 ha. hag 20 buoc'h laezh. An 60 kentim a c'houlennomp, emezo 
atav, n' int nemet priz restaol ar frejoù hon eus, n' int ket ur gounid.
« Ur gudenn lec'hel nemetken, » a zisplegas Kentañ ministr Bro-C'hall. Forzh 
pegen lec'hel e voe d' e veno e rankas d' al lun 29 lakaat dileuridi Bro-C'hall 
e Brussel da bouezañ war gudenn al laezh dirak broioù all ar Marc'had Kumun : ne
voe divizet eno nemet diskoulmoù war hir dermen avat. D' ar merc'her 31 e voe un
emvod e Paris etre an Ao. Cointat, ministr al labour-douar, ha renerien an 
F.N.S.E.A. (pennañ sindikad al labourerien-douar). Ne voe ket degemeret an 
danvez emglev a ginnigent gant kevre Breizh ar sindikad-se. Ken difrouezh all e 
voe d' ar gwener goude bodadeg Roazhon ar broduerien, an treuzfurmerien hag ar "
Pouvoirs Publics ". A-hed daou zevezh war-lerc'h avat en em glevas an eil war-
lerc'h egile renerien an 13 uzin bennak a oa bet serret war 60 kentim evit miz 
Mae ha 59,5 evit ar mizvezhioù hañv.
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Kentañ tra a zeu war wel goude an taol diskrap-se eo n' eus bet anezhañ nemet e 
Breizh tost da vat, dreist-holl e Leon, Kerne  ha Gwened. Pouezus kenañ eo deut 
ar produiñ laezh da vout evit labour-douar hor bro. Ar c'hentañ eo " Rannvro 
Ekonomikel Vreizh " evit ar produiñ laezh e Frañs (ouzhpenn 13 % eus produadur 
Bro-C'hall).

Diouzh tu Pariz n' eus bet nemet disfi ha dismegañs alies e-keñver an enkadenn.

Disfi eus perzh renerien an F.N.S.E.A. n' eo ket bet divizet ganto ar c'hrogad-
se. Sinañ a reont e Paris d' ar merc'her 31 ur raktres emglev gant ar 
gouarnamant e diavaez nep dileuriad a Vreizh.

Dismegañs eus perzh ur gouarnamant a ya betek gwelet bleizi ruz Pekin o klask 
iriennañ en ur rannvro n' emañ ket gant he barrad imor kentañ (Cointat). 
Koulskoude n' eo ket nevez seurt doare ober e Breizh : 11 vloaz kentoc'h ec'h 
aloube ar gouerien is-prefedti Montroulez hag e oa bardelloù a-dreuz an hentoù. 
Hag e vefe ar Vretoned maoisted a ouenn ?

E meur a zoare eo bet nevez o doare da stourm avat. Savet eo ar bec'h diwar an 
diazez-mañ : divizet eo bet ar c'hrogad war hor maezioù ha n' eo ket e burevioù 
Paris ar sindikad kreiz - heñvel mik ouzh diskrog labour ar Joint Français war 
ar poent-se - betek lakaat tougn o fri da renerien an F.N.S.E.A. Ma n' eus ket 
c'hoazh disrann en F.N.S.E.A., eo deut splann n' eo ket mui ken unanet ha 
gwechall. Disheñvel ar c'hudennoù amañ hag ahont e rank an diskoulmoù bezañ ken 
disheñvel all. Kroget oa labourerien-douar Vreizh da intent n' eo ket atav o 
interest kement tra a veze divizet e Paris. Met boazet oant da glask lakaat 
renerien an F.N.S.E.A. da glevout da gentañ. An taol-mañ int aet hebiou. Diaes 
eo krediñ e yafe war gompezañ an dizemglev-mañ.

Ken divoas all eo bet o doare da stourm war-eeun a-enep an embregerezhioù laezh 
ha n' eo ket a-enep ar " Pouvoirs Publics " hepken. Aet int a-enep an 
embregerezhioù prevez a zo anezho strolladoù estren da Vreizh peurvuiañ : gwelet
o deus e oa gounid d' ober en ur rannvro emañ ar produiñ laezh o vont war 
greskiñ hag int deut. N' eo ket dreist-sammet o freder gant mad ar vro. Gant o 
interest ne larfen ket. Splannat skouer eus ekonomiezh drevadennet Breizh.

Aet int ivez a-enep ar c'hoperativoù daoust m' eo bet savet ar re-mañ gant 
sindikalourien peurliesañ. Met ne reont nemet war-dro ur c'hard eus al laezh 
treuzfurmet. Hag int bet rediet da blegañ da lezennoù ar gwerzhañ hag ar 
c'hevezañ. Kapitalouriezh a-stroll int deut d' ober ha diaes e vefe dezho ober 
a-hend-all er reizhiad ekonomikel m' emaomp. Ken e ya sindikalourlen yaouank ar 
C.R.J.A. da gaout abeg er reizhiad-se.
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Ma n' eo ket re drenket al laezh evit c'hoazh, n' eo ket evit kelo se ne drenko 
ket ar soubenn. Krog mat eo labourerien-douar Vreizh da welet ez eo diouzh o 
youl da stourm e vo amzer da zont o Bro.

Panelloù-lec'h.

War an " Télégramme " ha " La Liberté du Morbihan ", ez eus bet tu da lenn e oa 
bet livet e brezhoneg ar panelloù-lec'h, e kornioù-zo eus Breizh-Izel. Hervez an
" Télégramme " e seblant e vije bet graet an taol gant un nebeut « voyouchen » e
poan-spered, hervez " La Liberté du Morbihan " e vije tud yaouank hast warno da 
welout an anvioù-lec'h e yezh ar vro. Setu da heul ur gemennadenn na voe 
embannet e kelaouenn ebet nemet e " Gwirionez Breizh ".

« En noz etre an 30 hag an 31 a viz Meurzh, eo bet livet ar panelloù-lec'h
e meur a gorn eus Breizh.

Perak ?



Distresadur an anvioù-lec'h er broioù trevadennet evel Breizh, zo ur stumm
eus ar gwaskadur sevenadurel graet evit sujañ pobl Vreizh.

Klask adskrivañ an anvioù-lec'h e brezhoneg zo kenderc'hel gant ur stourm 
kroget pell-mat dija gant kalzik a dud, kalzik a strolladoù.

Setu perak eo bet skrivet e brezhoneg meur a banell-lec'h evit lakaat pep 
hini e Breizh da zerc'hel soñj eus ar pezh ez eo e gwirionez hag ivez eus ar 
pezh eo bet lakaet da vezañ.

Maered 'zo, kuzulierien-departamant a oa a-du evit ma vefe skrivet an 
anvioù-lec'h e brezhoneg. N' eo ket bet graet. Diskouez splann a ra kement-se ne
vo graet netra gant ar pennoù-bras evit pobl Vreizh. Deomp-ni da stourm hon-
unan. »

Bodadoù-stourm evit am brezhoneg.

Hervez pezh hon eus gallet gouzout, eo bet graet an taol e korn Kemper, 
Kastellin, Montroulez, Kastell-Paol, An Huelgoad, Ar C'hloastr, Plouharnel ha 
diwezhatoc'h Landreger. Er skinwel n' en deus graet Charlez ar Gall anv eus an 
afer nemet daou viz goude. P' az eus bet anv gant kuzulioù-kêr Kastell-Paol ha 
Pondi skrivañ anv o c'hêrioù en div yezh.

Plounevez-ar-Faou hag an archerien.

Start eo ar jeu gant ar genwerzhourien vihan e Breizh evel gant lod brasañ al 
labourerien e Breizh. Evel just eo tonkad ar rumm labourerien-se mont war 
goazhañ abalamour da emdroadur ar c'henwerzh er Reizhad kapitalour. Met e Breizh
eo gwashoc'h an traoù c'hoazh dre ma kresk ar boblañs er vro.

Unan eus an darvoudoù ma 'z eus bet ar muiañ ar vrud o sevel diouto zo afer 
Hourmant, maer Plounevez-ar-Faou. Ur c'henwerzhour bihan eo, bet lamet digantañ 
e wirioù keodedad. Daoust da se o deus votet kuzulierien Plounevez a-du evit ma 
chomfe Maer. Evit skoazellañ an Ao. Hourmant e teuas kouerien ha kenwerzhourien 
a-vil-vern da Blounevez d' ar 26 a viz Ebrel.
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An noz war-lerc'h e voe tennet gant ur fuzuilh-chase war ur c'harr archerien a 
oa o tremen. War a lavarer e voe ret d' an archerien en em skoachañ er foz pa 
voe tennet warne evit an eil gwech. Bremañ ez eus daou ouzhpenn en toull, ur 
plastrer 32 vloaz hag ul livour-tier 27 vloaz, eus ar Fouilhez.

War daeraat ez a ar stourm a-feur ma 'z a war washaat stad ar boblañs. Rak evel 
ma lavar an Ao. Hourmant : « Petra zeuimp da vezañ an deiz ma vo aet da get hor 
c'humunioù bihan hag hor bourc'hadennoù evel ma 'z a da get adal vremañ ar 
skolioù bihan, ar C.E.G.ioù diwar ar maez ha kement-se hep ma c'hellfemp-ni en 
em zifenn ».

Kenwerzhourien hag Escale (Montroulez).

N' eus ket pell e tremene 9 den dirak al lez-varn e Montroulez.

Setu ur bloaz e oa deut un implijad eus Stal-veur Escale Montroulez da skignañ 
traktoù en Uhelgoat (war-dro 30 kilometr e Montroulez). Tost diouzhtu e voe 
savet ur c'homando koñversanted vihan (9 e oant, 2 eus Brenniliz, 1 eus Ar 
Fouilhez, ar re all eus An Uhelgoat) da vont war e lerc'h. Adtapet e voe paotr 
an Escale nepell eus Plougonven kemeret e voe digantañ an traktoù evit mirout 
outañ ober droug.

Daou pe dri a voe harzet ha tamallet dezhe bezañ laeret traktoù, bannet ar 
c'harr er foz, gwallgaset an implijad. Ar re all a yeas da c'houlenn bezañ 
lakaet en toull ivez. Nav e oant oc'h ober an taol ha n' eo ket 2, 3 pe 4.



Ar miz-mañ e tremenent 'ta dirak al lez-varn hag an implijad en deus anzavet ne 
oa ket bet stoket ouzh ar c'harr evel ma oa bet lavaret er c'helaouennoù, e oa 
bet an damallidi hegarat en e geñver... Daoust da se, Jaouen, eus An Huelgoat, 
en deus tapet daou viz prizon goursezet, hag ar re all ur miz prizon goursezet.
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BARZHAZ BREIZH

AR GOULENN-EURED

- I -

AR BAZHVALAN

En anv an Tad hollc'halloudek, 
Ar Mab hag ar Spered meulet,
Bennozh ha joa e-barzh an ti. 
Ganin-me, siwazh, ne deus mui !

AR BREUTAER

Petra 'c'h eus eta, va mignon, 
Pa n' eo ket joaus da galon ?

AR BAZHVALAN

Ur goulmig am boa em c'houldri 
Hag ur gudon am boa ganti. 
Ha setu degoueet ar sparfell, 
Ken prim hag ur barrad avel. 
Va c'houlmig a zo bet spontet. 
N' ouzer dare pelec'h eo aet.

AR BREUTAER

Me 'gav din ez out gwall stipet
Evit bezañ ken glac'haret.
Kribet ec'h eus da vlev melen
'Vel evit mont d' an abadenn.

AR BAZHVALAN

Va mignon ker, na c'hoapait ket. 
Va c'houlmig, ha gwelet eo bet 
Ganeoc'h-hu ? Plijadur ebet 
N' em bo ken na vezo kavet.
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AR BREUTAER

Da goulmig n' em eus ket gwelet 
Na da gudon wenn kennebeut.

AR BAZHVALAN

Den yaouank, gaou a lavarez. 
Rak gwelet eo bet war ar maez, 
O nijal etrezek da barzh
Hag o tiskenn 'barzh da liorzh.

AR BREUTAER

Me n' em eus gwelet, va mignon, 
Na da goulmig na da gudon.



AR BAZHVALAN

Va c'hudon vo kavet maro 
Ma ne deu he farez en-dro. 
Va c'hudon; sur, a zo marvet. 
Me ya dre an nor da welet.

AR BREUTAER

Harz ! va mignon, na dremen ket ! 
Me ya va-unan da welet.

Mont a ra en ti, ha dont en-dro goude ur pennad.

D' am liorzh, va mignon, on bet. 
Koulmig ebet n' em eus kavet, 
Nemet ur frapad bokedoù,
Bleunioù lireu ha rozennoù,
Ha dreist-holl ur rozennig kaer, 
Savet e kornig ar voger.
Mar karez ez an d' he c'herc'hat, 
D' ober d' az spered laouenaat.

Mont a ra en ti adarre, hag e tistro krog e zorn e dorn ur plac'hig.
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AR BAZHVALAN

Ur vleunienn goant hag a feson, 
Mat da laouenaat ur galon ! 
Va c'hudon, ar glizh ma vefe, 
Da gouezhañ warni e teufe.

War-lerc'h ur pennad :

D' ar c'hrignol bremañ 'rankan mont, 
Marteze eo nijet du-hont.

AR BREUTAER

Chom, mignon, gortoz, me az ped. 
Me ya va-unan da welet.

Distreiñ a ra gant ar vamm.

D' ar c'hrignol d' al laez ez on bet, 
Ha koulm ebet n' em eus kavet, 
Nemet an dañvouezennig-mañ, 
Oa chomet war-lerc'h hec'h-unan. 
Lak hi ouzh da dog mar karez, 
Evit kaout frealzidigezh.

AR BAZHVALAN

Da bep greunenn en dañvouezenn, 
Un evnig gant va c'houlmig wenn, 
Dindan hec'h eskell, en he neizh, 
Hag hi brav war he fuch e-kreiz.

War-lerc'h ur pennad : 

Mont a ran d' ar park da welet.

AR BREUTAER



Han ! va mignon, na dremen ket ! 
Saotrañ ' rafes da votoù ler.
Gortoz, ha va lez da ober.

Distreiñ a ra gant ar vamm-gozh.

Na gavan koulmig mod ebet. 
Met un aval am eus kavet, 
Un aval, krizet a bell 'zo,
'Tal ar wezenn, 'mesk an delio. 
E-barzh da chakod hen lakai 
Da reiñ d' az kudon da zebriñ, 
Ha neuze ne ouelo ket mui.
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AR BAZHVALAN

Va mignon, ho trugarekaat ! 
Hag eñ krizet, un aval mat 
A vir e c'hwez. Dalc'hit avat 
Ho tañvouez hag hoc'h avaloù.
N' em eus ket ezhomm a vleunioù. 
Kavout va c'houlmig a rankan. 
Me ya d' he c'herc'hat va-unan.

AR BREUTAER

'Trou Doue ! hemañ zo paotr fin ! 
Deus 'ta, va mignon, deus ganin. 
Da goulmig wenn n' eo ket kollet. 
Me va-un am eus he miret,
Em c'hambr, 'n ur gaoued olifant, 
Gant barrennoù aour hag arc'hant. 
Enni emañ, drevik-meurbet,
Ha propik, ha brav, ha fichet !

Ar Bazhvalan a zo degemeret en ti ; azezañ a ra ouzh taol ur pennad ; 
neuze ez a da gerc'hat ar gwaz nevez. Kerkent ha ma teu hemañ, ar penn-tiegezh a
ro dezhañ ur senklenn a laka ouzh dargreiz ar plac'h nevez. E-pad ma stag ha ma 
tistag ar senklenn, ar Breutaer a gan :

281
Ar Gouriz

Gwelet em eus war ur flourenn
Ur gazeg vihan ha laouen.

- O, gra pa ri tra,
To pa ri ti, 
Gra pa ri, 
Gra pa ri, 
Pa ri tra.

N'oa soñj dezhi nemet da vad 
Nemet da vragal 'barzh ar prad.

- O, gra pa ri tra, h.a.

Nemet da beuriñ ar geot glas 
Ha da evañ dour eus ar wazh.

Setu gant an hent, 'n un taol-kont, 
Ur marc'heg yaouank kaer o tont,

Ur marc'heg kaer, ampart ha drant, 



E zilhad a aour hag arc'hant.

Hag ar gazeg, 'dal m' hen gwelas, 
Bamet, krenn a-sav a chomas.

Neuze, goustadik e tostaas.
He fenn d' ar gloued a astennas.

Hag ar marc'heg he cherisas, 
Hag e veg d' he beg a lakaas,

Ha goude se he briataas, 
Pezh a gavas-hi plijus-bras.

Neuze ar paotr he c'habestras, 
Ha goude se c'hoazh he senklas. 

- O, gra pa ri tra, h.a.
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Gwendal DENEZ

Dit

Gwadet o deus va daouarn roget war vaen diguñv ar garantez evit kizellañ 
dit ur walenn roc'h gwerkreginek gant va ivinoù amailh. Engravet em eus da anv 
war garregenn grag ar follentez peurbadel. Skuilhet em eus daeroù sklas an dilez
e moged teñval al labouradegoù druz. Kleizennet em eus va daoulagad evit klask 
da welout a-dreuz barrinier tan va c'harc'har a c'herioù didalvoud. Beuzet em 
eus va empenn e huñvreoù prenet al levenez arzek.

Ha poan em eus graet dit.

C'hoarzhet o deus laouen ar re n' o doa nemet o reuz dezho evit leñvañ. 
Argadet o deus ac'hanon gant gerioù sec'h an evurusted a-varr evit va stlejañ e 
pri ar vuhez-trucherezh. Flemmet on bet gant o c'homzoù-linad a skourjeze va 
c'horf gouliet peogwir e felle din kizellañ dit ur gurunenn garantez hag a 't 
eus nac'het.

Ha poan o deus graet din.

Abertawe, Mae 1972.
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Joran AR GRUG

Kredet em eus

Kredet em eus...
Kredet em eus ennon, ennout
er vuhez e soñjen
hor boa ar gwir da vevañ
ha kredet em eus en aner
Marv omp bremañ 
an eil e soñj egile
Goude kement a nozvezhioù 
kement a bokoù 
a garantez
prouet hag amprouet
kement a nerzhioù bet dispignet 
evit netra.
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Roberto Fernandez RETAMAR
troidigezh gant Rivanon KERVELLA

SKRIVAÑ 'REER UR VARZNONEG...

En ec'honder ar sioulder
Pe 'barzh todion ar vugale
'M eus kavet ur wezenn, hec'h unan penn, enni bleunioù liv ar roz, 



War ar walenn-bave e tigor he finvidigezhioù :
Tremen a rae he c'hlipenn e rez da veure an oabl
Heñvel ouzh un dorn, pe ouzh
Ur soñjenn a garantez. Din e voe
Gant kement a nerzh, ma 'z omp manet muioc'h c'hoazh digenvez. 
Ma levenez hag ar wezenn he bleunioù liv ar roz.
Da c'houde e soñjis : un druez, ne oa ket
Ar Briñsez-mañ marteze, a-raok na vefen deuet ? 
Ha ma daoulagad o tizoloiñ he braventez disi
A ro dezhi ivez ar bezañ. Dic'hallus ivez
Al levenez-se hag a zo din-me hepken,
Evel ur wezenn a zoug dre ret ar vleunienn
Hag en em foran etre ar sioulder hag an trouz,
Ha n' eus ket diouti, hep al lagad marteze
A gav broud o sellout outi
Hag a ro dezhi, evel-se, ar vuhez. Neuze
E saver ur varzhoneg.
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J. ABASQ

War ar skaoñ

Setu amañ un danevell a oa plijet-kenañ din evel m' oa bet kontet war ar 
BBC, English by radio. Karet em bije he lec'hiañ e Breizh, e Brest pe e Naoned, 
da skouer. Mes ar " policeman " en deus harzet adhanon. E-touez polised Bro- 
C'hall, karget da lakaat diaesterioù e buhez an dud onest kenkoulz hag an dud 
dizonest, ha kavet e vije unan da selaou ouzh klemmvan tud gollet, evel ma 
c'hortozer eus ur policeman saoz ? Hag ouzhpenn, marteze an istor ne c'helle 
diwan nemet e spered ur skrivagner saoz.

An archer Brown a en em gave bep tro ma c'helle war-dro c'hwec'h eur dirak
dorioù ar Zoo, d' ar poent ma teue Charlie d' o c'hlozañ.

En em glevet a raent mat, pep hini o komz diwar-benn e labour unton, o 
kontañ an darvoudoù bihan a oa degouezhet a-hed an deiz. Nebeut a dra a zeue da 
freuzhañ habaskter ar c'harter-mañ.

Bleizi a yude er Zoo. Charlie a blije ar bleizi dezhañ : « Un gompagnunezh
eo atav, » a lavare. Mes Bertie Brown ne rae ket kalz a van ouzh seurt keneiled 
evit un den, gant o yudadennoù kañvus.

- Salud, Bert... Gweled az peus an den bihan-se...

- An den bihan ? Pelec'h ?

- Azezet war ar skaoñ. Drol eo, o komz outañ e-unan.

- Me ivez a ra pennadoù kaoz ganin va-unan !

- Ya, mes an den-mañ a seblant kaout un dra-bennak war e spered.

- Mont a ran d' e gaout. Noz-vat dit, Charlie !

An den bihan a oa souchet war ar skaoñ koad. Ne veze gwelet anezhañ nemet 
un drolinenn zisplann e teñvalijenn an abardaez goañv.

Daoulagad trellet a vlinkas dindan bann ar goulou tredan.
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- Piv... Piv eo ?

- Un dra bennak a ra diaes deoc'h ? a c'houlennas an archer Brown.

- O nann, netra ! netra !

Brown a sellas pizh ouzh an den digenvez, gwisket fall. Neuz un den 
maleurus, hep tud na loj marteze.

- Pe anv oc'h eus ?

- Perak ?

- O, va labour eo. Ho paperioù a zo ganeoc'h ? Bez ho peus ul lec'h bennak
da vevañ ?



- Ya, ul lojeiz am eus... da vevañ... ma 'z eo bevañ... 

An archer Brown a lennas an anv merket war ar paperioù. Aldenshott.

- Aldenshott... N' eo ket un anv ac'halen...

- Nann, n' eo ket... Me 'zo deuet da Londrez, dek vloaz 'zo.

Ne voe ger ebet e-pad ur pennadig.

Neuze an den bihan a savas e vouezh, lentig.

- Azezit 'ta. Me garfe... marvailhat ganeoc'h.

Bertie Brown a huanadas. Ret dezhañ adarre chom da selaou danevelloù tud 
n' anaveze tamm ebet. Met petra 'ta : e labour archer a oa ivez.

Chom a reas. Mes an abardaez a oa yen, hag en doa c'hoant mont d' ar gêr.

An den bihan a oa kennerzhet e vouezh, hag a stagas da gontañ penaos en 
doa bevet eürus gant e wreg, gwechall, en ur gêrig vihan e hanternoz ar vro.

Er bloavezhioù kentañ e wreg hag eñ a oa bet dedennet gant ar memes 
labourioù hag ar memes diduelladennoù ; mes a-nebeudoù e oa-hi deuet da vezañ 
dibasiant, hag e oa bet fellet ganti dont da vevañ en ur gêr vrasoc'h, lec'h ma 
vije muioc'h a dud hag a dro.

Evit plijout dezhi, e oant deuet o-daou da Londrez, daoust m'en doa bet 
kerse d' ar gêrig o doa bevet enni betek neuze. Met karout a rae e wreg, ha 
touet en doa ober pep tra ret evit ma vije eürus.

Bertie Brown, evit diskouez e komprene anezhañ, a gontas ivez penaos, 
goude karantez entanet ar bloavezhioù kentañ e briedelezh, e oa deuet da vevañ 
seder en un emglev sioul gant e wreg, o-daou o welout o bugale o kreskiñ hag o 
kemeret o flas er vuhez.

Bugale. Ur bugel pe zaou, eme Aldenshott, o dije marteze kemmet an traoù 
evitañ ivez.

.. .. .. .. .. .. .. .. ..
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- Ar balafenned eo ! a haketas an den bihan, a-daol-trumm.

- Petra ?

- Balafenned ! Me a zastumme anezho... mes n' ho lazen ket... Me a zalc'he
anezho bev, en un ti-gwer bihan.

- Balafenned ? Bev ? a brederias Brown. Ne vevont ket pell, eo ?

- Nann... trist eo, en un doare. Gwelout a raen anezho o tispakañ, eus 
biskoulenn betek balafenn... evel ur vleunienn... livioù dispar ; ha mervel.

- D' am soñj e vije bet gwelloc'h derc'hel gwenan, kement hag ober.

- Gwenan ! Ne c'hellan ket o gouzañv. Fraoñval ha flemmañ. Balafenned a zo
ken didrouz ! Ne reont droug da zen.

Bertie Brown a oa trellet e spered.

- Hag abalamour da se e chomoc'h azezet amañ, oc'h unan... chalet gant... 
balafenned ?



- Ya, abalamour d' ar balafenned, en un doare : mes ouzhpenn zo.

- Mat, diwezhat eo : poent eo din mont da glask va c'hoan.

An den bihan a savas e zaoulagad ankeniet :

- Chomit un tammig c'hoazh, mar plij.

Bertie a asantas adarre.

- Berr gomzoù, neuze.

Aldenshott a zisplegas penaos e vaouez he doa kemmet he doare en e geñver.
Deuet oa da vezañ ur gebenn, o vroudañ anezhañ da wellaat e stad ; n' oa ket hep
digarez, rak Aldenshott a anzave n' oa ket gwall droet ouzh gounid arc'hant ha 
kemmeskiñ gant an dud. Klasket en doa ober diouzh he c'hoant, mes ne oa netra da
ober, ne oa netra mat a-walc'h eviti.

Pegen alies en doa Brown klevet an hevelep danevelloù. Dimezioù splann 
deuet da vezañ un ifern. Brown en doa kinniget gerioù da flourañ an trivliadoù 
kignet, kuzulioù a vije lezet a-gostez gant an dud o goulenne. Gouzout a rae ne 
oa netra da ober.

Edo o vont da sevel adarre, pa sachas an den bihan war e vilgin.

- Devet ! Devet he deus anezho holl.
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- Devet ?

- Va balafenned ! Freuzhet an ti-gwer ha distrujet ar viskoul ha devet ar 
balafenned !

An den bihan a sankas e benn en e zaouarn. Bertie a zisplije dezhañ 
gwelout tud o ouelañ, nec'het en em gave dirazo. Gortoz a reas betek ma voe 
sederaet Aldenshott.

Truez bras en doa outañ, spontus e kave an torfed graet gant ar vaouez. E 
galon a oa skornet.

- Petra... Petra ho peus lavaret dezhi ?

- Lavaret ? Netra ! netra !

- Tonnerde ! M' he dije va hini gozh graet kemend-all din-me, he dije 
klevet diganin, m' hel lavar deoc'h !

Bez e oa ur pennad sioulder. Neuze an den bihan a lavaras :

- Skoet am eus ganti.

- Skoet ganti ?

- Ya. Gant un houarn tredan. Frigaset he fenn ! 

Goustad met gant nerzh, an archer Brown a sikouras an den bihan da sevel 
diwar ar skaoñ.

Ne enebas ket. Dasseniñ a reas o c'hammedoù o pellaat e teñvalijenn an 
noz.

Ur bleiz a yudas, kañvus.
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Jilberz FOIX

Harlu 46

Ne ehan ket ar glav da gouezhañ a-dreuz d' ar werenneg. Disterik, hogen 
yen ar glav-se. Glav a ra ivez e oaled ar soudard a-gent (freuzet al lein koulz 
hag an doenn) 'lec'h m' en em c'hronn paour kaezh tud pilhaouek bodet en-dro d' 
un tan enaouet war al leur e-un. Emañ ar gozhiadez habaskaet e-kichen ar bugel o
c'harmiñ hag o klask bronn kastiz e vamm, ha du-mañ du-hont an holl soudarded 
gollet hag an holl dud « on the run ». Turbanoù indian a weler e-kichen 
kasketennoù begek an Honved. Ur gwir a Dour Babel : amañ e komzer holl yezhoù 
Europa ha reoù broioù pelloc'h hag en holl yezhoù ar frazenn voutinañ a zo « 
naon 'm eus ». Ur G. I. damruz e jod ha dibalamour a gemer plijadur ur wech an 
amzer o tigeriñ dor ar seurt « porzh ar burzhudoù ». Stlepel a ra un tamm bara. 
Kerkent, setu ar stourmadeg, an tousmac'h. Terriñ a ra ar gorkerien o flac'hoù, 
meur a wech war benn o amezeien. Ar maouezed a zo primoc'h, suroc'h o anien, 
tuetoc'h da stourm, broudet ma 'z int gant o ganadur a rankont magañ. Bugale ne 
anavezont ket an tad anezho peurliesañ, engehentet dre zegouezh an ehanlec'hioù 
er goudorennoù e-pad ar -c'herzhed hir trema ar c'hornog.

Evit kaout ur werennad dour tomm a anver te, eo ret kaout tikedoù dre ma 
vez damsukret an evaj-se. Gant petra ? Doue hen goar. Evidon n' am eus ket a 
dikedoù. Kollet'm eus va anv. Paperoù am eus, hogen gwell eo din chom hep 
diskouez anezho. Paz en noz-mañ.

Eus pelec'h out ? Where are you coming from ? Woher kommen Sie ?

Je ne sais pas. N' ouzon ket. Ich weiss nicht. I don't know. Me ' eo ar 
beajour hep pak. No lo se. Kae da gac'hat... Setu pezh a respontfen dezho ma 
kredfen. Hogen setu, ne gredan ket. Ugent vloaz 'm eus ha ne fell ket din 
mervel.
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Ar « Woher kommen Sie » a laosk ganin ur blaz trenk. Ar moc'h ! N' int ket

chomet pell hep adkemer o servij, ar re-se. Evit kont an U.S. Army, ar British 
Forces hag evit ar C'hallaoued moarvat, hogen n' am eus ket gellet hen gwiriañ.

Eus an Uhel-Adige betek ar Roen, em eus kemmet meur a wech va stad-
personded. Dont a ran bepred eus ul lec'h bennak, hogen disheñvel hervez ar vro 
am eus kuitaet ha va c'henbrezeger. Evit ar paperoù faos, AN HENAN en deus 
kenteliet ac'hanomp en amzer al « Lu Brezhon ». Deizioù ' zo on jitan ha dont a 
ran eus Italia. Gwechoù all, e teuan eus Hungaria, pe eus Slovakia, Kroatia, pe 
eus Sofia. Broadelezh : Heimatlos.

Bugel kollet Europa vezhekaet, ur seurt pirc'hirin Bed ar C'hornog en un 
doare nevez, ankounac'haet gant Doue, gant an dud ne laran ket, mont a ran gant 
va hent e bal pell. Distro ebet evidon, ar poent a nann-distro, tizhet 'm eus 
anezhañ. Hen gouzout a ran ha keuz n' am eus ket, hogen naon am eus ha me ' oar 
hel lavarout e 5 pe 6 yezh, en « europaeg peurunvan ». Iskis a sabir implijet 
bemdez gant milionoù a dud er bloaz a zroukc'hras 1946.

C'hoarzhin a ran zoken pa soñjan on dleour d' ar jakobined eus va 
deskamant europat ha da vezañ bremañ diwriziennet. Diwriziennet ? Ha ken sur 
eo ? Pelec'h emañ va Breizh ? Perak am eus he c'huitaet ?

An naon ? Seblantout a ra din, ma treuzvevan, e teuin da vezañ ur 
c'hluker. Evit bremañ, furchal a ran er poubellennoù. Marzhusat poubellennoù ! 
Nag a deñzorioù a gaver ennoc'h !...

Kavout a reer restajoù eus lodennoù K, tammoù bara konfitur (ret eo lemel 



ar boultrenn a-ziwarno), bruzenennoù morzhed-hoc'h, pluskennoù patatez, maskloù 
kafe, dilerc'hioù pinochezennoù e boestoù-mir damverglet. Ar c'honfitur, evit an
dibenn-pred eo. Ar pluskennoù, ar plad bras. Pluskennoù d' ar Vretoned, evel ma 
lavare ar ganaouenn barizian kent-arouezel. Kavout a reer c'hoazh e poubellennoù
an U. S. Army laonennoù aotenn " Gillette Blue Blade " evel a-raok ar brezel. 
Talvoudusat tra ! Ur wech aotennet ez eo gwennoc'h ar bed, aotennet hep soavon 
gant dour feunteun pe dour san. Un nebeut erc'h lous war ar fas ha goude kris, 
kris, kris... Gwadañ a ra un tamm ( un deiz, em eus kavet ur foñs " After shave 
", hogen evet 'm eus anezhañ : sed ur gavadenn d' ar re a blij dezho cocktail).
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Hag ivez, bez ez eus kapotennoù saoz, liv roz-madigoù, glas-oabl, melen-

sitron, roz-salmon ha me oar me. Hogen teurel a ra ar G. I. anezho goude implij.
Gwazh a se ! Ma vefent nevez e c'hellfen o gwerzhañ. N' eo ket ar glianted (hag 
ar c'hliantezed na petra 'ta) a vankfe e-touez ar « vroidi ». Ha n' eo ket gwir,
Fräulein va c'halon ? Echu eo gant puritaniezh ar Reich « milvloaziat ». Evidon 
ne ra forzh. Pa zegouezh an dro, ne daolan ket evezh. Da betra ? Tremenet eo 
evit Jasson ha Geffroy e Roazhon. Etre ar boledoù ken asur an Aotrouned-se ha 
kleñvedoù martezeus, n' eus muzul ebet. Ha ya ! Ma vijent- « i » nevez, e 
c'hellfen o eskemmañ evit un tamm bara gwenn, pe sukr.

Ha graet he deus va mamm kaotigell-kastilhez er bloaz-mañ ? Ma Doue, na 
naon am eus ! Na riv am eus ! Pasaat a ran gwashoc'h-gwashañ. E 42 o doa lavaret
ar vezeien d' am mamm e oa echu ganin. Nann avat ! Un oberatadenn er brusk, ha 
dav dezhi c'hoazh. Gwerzhañ an " Heure Bretonne " e Muzilhag, er Roc'h, e Paoul,
e Malansag, Emgann Landi, ha goude se AN HENAN, an darvoud bras.

Abaoe 18 miz, n' ouzon ket petra eo ur re verrloeroù. Kignet, kivijet, 
leun a lin brein eo va zreid.

Ouzhpenn ar poubellennoù ez eus an avaloù pezell er san. Gwechoù, un tamm 
laeronsi. D' an derou, un nebeut karotez (debret kriz, mat-kenañ eo, va 
c'heniterv a zebre diouto evit chom moan. Desket he doa he c'hentel e " Marie-
Claire " e 1939. 1939 ! Ma Doue, 14 vloaz e oan. Un ti am boa).

Ha hardisoc'h e teuer da vezañ : tri aval-douar, un hanter-dorzh bara, un 
dorzh. Ha goude... Eston eo pegen buan e tesker. O, Villon ! Trec'het, Moll 
Flanders. O ! Va lennadurioù yaouankiz. Moll Flanders, lennet am boa al levr e 
saozneg prestet din gant Fred Moaz. E 1943 e oa, setu 3 bloaz endeo.

Hag emañ va mamm o chom en Naoned bepred, gant va c'hoar vihan ? Ha 
trubuilhoù o deus bet abalamour din ? Ha ti an hendadoù du-hont e Lanvaoz, 
adwelout a rin anezhañ c'hoazh ? Ha pediñ a rin war vez an tad, war vez ar 
c'heneil drouklazhet ? Mona he sell liv daoulagad ar werc'hez, Mona an 
abardaezioù goañv e-kichen feunteun ar Sent kuzhet el lanneg. Ar wenodenn vihan 
a bella eus an hent kent degouezhout e Limerzel. Tri bloaz 'zo tremenet endeo. 
Yvette, e glasvez divent brug Lanvaoz ha me, kanfard ac'hanon, ha genaoueg ma 'z
on...

Come on, boy, come. I have to see your papers. Va faperoù ? A ya, setu 
int.
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What ? It's funny petra a lavaront. C'hoarzhus ? Ne gavan ket, me ' fell 

din larout... Falz int ? Nann, kredit ac'hanon, me 'zo Frantisek BOGACZ (Bogacz 
a zo « pinvidik » e brezhoneg, Bogacz a oa ur c'heneil din bet e Malastreg e-pad
an iskis a vrezel).

Evit petra e c'hoarzhont e giz-se, an daou c'henaoueg-se ?

It's right. Ha mont a ra neuze ? Just the same. Foutre-kaer a reont. Ouf !
Itron Varia an Tronchaye, trugarez evit Frantisek Bogacz ganet en Aachen, 
poloniad e dad hag aostriad e vamm, alias G. Foix ganet en Alre.



Diwall... Setu emañ o tont en-dro. A ! N' eo ket evidon, hogen evit ur « 
girl ». Gwelout a ran, chokolad en eskemm ouzh plijadur. Hogen, gervel a ra 
ac'hanon. Petra ? Fellout a ra dezhañ e rafen ar jubennour. Ma teu an taol da 
vat, e vo boued ha sigaretennoù evidon. Hogen ret eo din bezañ distagellet. Nann
avat, rak a-du eo, you bastard ! Peogwir he deus naon, diod ! Paour kaezh den 
ac'hanon. Sur eo, ne vin biken ur « Prosper » e seurt marc'hadoù koachet.

Met petra eo ar skoed-se war vrec'h ar soudard ! « Welsh Royal » ! What ? 
Petra ' zo ? Treiñ a ra va fenn. Welsh Royal, gast ! Met neuze, « Breizh Tramor 
». Ha ma tisplegfen va stad dezhañ ? Erfin, un nebeut traoù hepken ? Ha ne vije 
ket... ? Nann, re arvarus eo, ne gomprenfe ket. Sot eo evelato... Welsh...

Warc'hoazh e vo ret adkemer an hent war-du n'ouzer pelec'h. War-du ar pal.
Kan da Gornog, Frantisek Bogacz kozh. Ha na ankounac'ha ket ez eo da anv, aes da
zistagañ. Drailhañ a ran poloneg abaoe ur pevar bloaz bennak.

An dibennoù-sigaretenn ne vankont ket. Mat eo ar Players (pe pezh a chom 
anezho) pa vez dastumet ar butun ha rodellet e paper an " Daily Mirror ". Mat eo
an dibennoù Camel pe Lucky, en un tamm " Stars and Stripes " ( n' eo ket ar 
banniel, hogen kelaouenn an U. S. Army). Papirosa evel ma lavar ar b-Popoved ! 
Evel just, ne vagont ket an den, hogen gouest int da lakaat ar penn da dreiñ. Ha
chom a ra c'hoazh avaloù ganin ?

En noz-mañ e fell din mont d' ober un dro e bagon pourvezioù an « Allied 
Forces ». Peadra da zerc'hel 8 devezh. Nann gwelet, nann tapet. Mar don tapet e 
vo evidon an diskoulm diwezhañ, evel ma lavare egile. Derc'hent dec'h e oa deut 
da vat an taol, hogen re niverus e oamp : 6 poloniad. 2 yuzev, 1 slovad, 1 
hungarad, 1 c'hroatad. Ar re-se a ouie an doare, a vank din evit c'hoazh. Ret eo
din deskiñ. Gant an amzer e teuin marteze da vezañ ur gwir den a vicher. Piv 
'oar?
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Plijus, a-benn ar fin, an holl birated-se, evel ma reont anezho o-unan, va

familh nevez « displaced persons ». Ha da c'hoar n' eo ket hi « displaced » ?

Ar re goshañ anezho en desped d' an tabutoù a-viskoazh o deus miret ar 
soñj eus mare aour ar Rouantelezh Danavat. An eñvor a zibab ar skeudennoù liv 
roz eus pezh a voe ar blijadur da vevañ ez-yaouank. Ankounac'haat a reont an 
enebadurioù broadel, ar Yuzevien a ankounac'ha ar progromoù.

« Gwechall... » Evel-se e krogont gant o devezh. Evel-se e echuont 
anezhañ. Testoù diwezhañ un Europa aet da get. En ur stummañ etre o bizied o 
c'hozh sigaretennoù, ez eont bemnoz da gehelañ peurvanoù gwer an Aostriadegezh. 
Me va-unan en em santan o tont Mittel Europa ha merzout a ran hen chomin un tamm
betek emgav an Ankou... Ne vo ket evit fenoz c'hoazh... Ret eo kousket, war al 
leur e-un, gant va c'hamaladed al laou evel just. Ar re-mañ a zo deut da garout 
ac'hanon. « Al Laoueg », peseurt talbenn brav evit ur « best-seller » evel ma 
lavar kelaouennoù an Aotrounez nevez. Ne ra ket glav ken. E penn ar c'hae ez eus
ur bank koad. Mont a ran d' en em astenn warnañ. Yen e vo. Al laou ne garont ket
ar yenijenn. Laosket e vin e peoc'h ganto. En em ziskouez a ra al loar, ruz en 
oabl glav. Arouez fall, hervez pezh am eus desket em levr-istor er skol gentañ, 
pa oa meneg eus n' ouzon ket pe Rener-Arme ha n' ouzon ket pe emgann gollet. 
Daoust ha n' eo ket kollet a-benn ar fin an holl emgannoù ?

Nann, n' eo ket gwir. Reoù all a zeuio ? Ya, met en noz-mañ ?

BOSNIA, BOSNIA ! An hini sod o c'harmiñ c'hoazh, evel bemnoz. Bepred d' an
hevelep eur. Evel ar « Welsh », o tont er-maez eus o « office » daou ha daou da 
vont da staotat war an hent-houarn, bepred d' ar memes eur, o fringoliñ bepred 
an hevelep randonenn.

BOSNIA, BOSNIA ! E gamaladed, Ukrainiz anezho, a c'hronn anezhañ. Reoù 
kozh a glask e sioulaat. Genou dizant a zigor e-kreiz barvioù poped gadal o 
lagad. Kourva ! Adwelout a ri anezhi, da Vosnia ha da femelenn, gortoz a ra 



ac'hanout. En desped da Apokalips bemdez ne gollont ket o spi.
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BOSNIA, TITO Kourva ! Pisda ! (Tito, gast, tamm kroc'hen toull).

Sellout a ra Kembreiz. Ne c'hoarzhont ket evel ma rafe tud ar c'hwec'hkogn
(gwelout a ran ac'han an efed a vije e Pariz hag e lec'h all).

Nann, Nitchevo amañ. Just the same. Setu.

Sellout a ra Kembreiz. Doujañs o deus ouzh ar re sod...

Ha mont a reont en-dro da staotat : 

Symphony, symphony of love 
Music from above
How does it start.

Mat... Astennet on... Ouf ! ! !

Pelec'h out bremañ Mona ? Brrr ! Yen eo !

Bremaik ec'h advleunio ar boked-laezh war vord an Arz,..

Lakaat a reas e benn dindan e druilhoù. Un dra bennak en divije bet 
c'hoazh da larout, hogen petra dres hag evit piv ?

En noz-se en em roas ar c'haezhig den d' ur c'housk bugel.

6 a viz Genver 1972.
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Gwendal DENEZ

Un den evit ar marv

Tanañ 'reas Lan ar Gall ur sigaretenn a-raok digeriñ dor ar c'hafedi 
teñval e-lec'h ma oa kustum da vont da evañ. Saludiñ ' reas an nebeut ostizien 
hag ez eas da deurel e bouez er c'horn pellañ, e gein harpet ouzh ar voger - tu 
oa dezhañ evel-se gwelout pep tra hep fiñval. Azezet ouzh un daol all, stok ouzh
ar werenn skrivet warni " Brazza " e lizherennoù gwenn, oa Henri, hag ouzh e 
dreid e gi Mik. Sklerijennet oa al lec'h gant teir klogorenn ruz nemetken. Daou 
vloaz oa en doa kuitaet Lan an arme, kavet gantañ labour e ti Simca. Bevañ rae 
nepell eus ar " Brazza ", en ur gambr lous e trede estaj ur ranndi kramennek.

« Gwin ruz, plouk ? a c'houlennas Janed.

- Ya, degas ur voutailh ! »

Boaziet oa bremañ da vezañ anvet plouk. « Evel-se eo em eus atav klevet 
envel ar Vreizhiz, » he doa displeget Janed dezhañ ar wech kentañ. « Goude holl,
ma 'z eo ar boaz... » en doa respontet Lan.

Daou-ugent vloaz bennak oa Janed, met yaouankoc'h seblante bezañ. Ur mell 
pennad blev rouz a ziskenne betek he dargreiz. Ruz-muzelloù a lakae atav. Dezhi 
oa ar " Brazza ", dezhi ha da Henri ar gwaz. Hemañ oa un den kofek ha lart, moal
e glopenn. Tremen a rae e zevezhioù oc'h evañ Ricard hag o skeiñ war ar c'hi, 
divlev e gein ha goloet e groc'hen a c'hreunennoù gludek. Gant ur chadenn e skoe
Henri warnañ, hag ar c'hi a leñve, hag Henri a gendalc'he. « Loen brein... 
loustoni... amprevan... » ha gant pep kunujenn e skoe un taol chadenn. Gwadañ 
'rae ar c'hi. Goulenn a rae Henri ur Ricard hag ar wreg a zegase unan. Den ne 
lavare netra. Gouzout a rae an holl e oa foll Henri, foll abaoe e zistro eus 
Bro-Indochina. Setu ne lavare den netra, ha lezet e veze aze da evañ, da skeiñ 
war ar c'hi ha da hiboudiñ. Janed zoken ne daole mui evezh outañ. Evel pa vije 
bet marv. Alies e pigne-hi gant un ostiz en doa lezet ur bilhed pe zaou da 
stranañ war ar bar. Lavarout 'rae da Henri : « Taol ur sell war ar bar, ne vin 
ket pell ». Neuze e skoe Henri war ar c'hi ur pennadig a-raok servij an nebeut 
everien. Pa ziskenne-hi adarre, e kroge da huchal : « Gast ac'hanout !... 
Breinadur !... » Janed a lakae ul lur er benveg-sonerezh hag ar c'hanaouennoù a 
vouge mouezh ar gwaz.
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Lan ar Gall a dremene e nozvezhioù en toull lous, izel ha teñval-se, 

darempredet gant mezvierien baour ar c'harter. Ne oa ket ker an evaj ; ne veze 
trubuilh ebet. Ha setu perak ez ae Lan aze da guzhat e hiraezh.

*

Ganet oa Lan ar Gall un deiz kentañ a viz Ebrel e Sant-Gwilherm. Ar 
c'heloù a reas buan tro ar gêriadennig ken e redas stroñs-distroñs ar garabasenn
gozh, o fistilhat dirak an iliz, davet ar presbital d' e gemenn d' an Ao. Yerom.
Hemañ a soñjas dezhañ e oa ur farsadenn bennak diskenn a reas memes tra betek 
mereuri vihan Fañch ar Gall. Ur fourrad avel a skubas leurgêr an iliz, o sevel 
ur goumoulenn uloc'h. Ar sioulded a c'hronnas ar beleg ; skoet oa gant tav ar 
vorc'h. Ne oa nemet gwigour ingal kloued ar vered bountet-divountet gant an 
avel. Sioulded ar marv e oa. Un nebeut tud a veve c'hoazh e Sant-Gwilherm, met 
an darn vrasañ eus an tiez oa skrivet " Da werzhañ " war o frenistri klozet.

Yer hag houidi a strane e porzh ar vereuri, e-touez ar geot hag al linad. 
Didrouz oa al lab. Digeriñ a reas an Ao. Yerom dor an ti, un ti reuzeudik, pevar
benn ennañ, douar al leur. Kejañ 'reas gant Ivon, an tad-kozh, er sal-debriñ. En
e goazez oa ouzh an daol, e zaouarn ledet dirazañ. Sellout 'rae stabil ouzh ar 



beleg, hep fiñval, goullo e zaoulagad. Ur vedalenn vrezel oa spilhennet war e 
borpant du. Staget ouzh un tach merglet, a-us d' an nor, e oa un tamm paper 
ofisiel aet melen gant an amzer, e-barzh ur stern. « Da Ivon Filhor, evit ar 
servijoù rentet da Vro-C'hall ». Ar beleg a lavaras : « Demat Ivon », hag a 
skoas ouzh dor ur gambr. Respontet 'voe dezhañ dont tre, hag e serras an nor war
e lerc'h.

Ar Sulvezh war-lerc'h voe ar vadeziant, pezh a oa rouez e Sant-Gwilherm - 
peurvuiañ ne veze nemet douaradurioù ar gozhidi a varve e-doug ar goañvezhioù 
kalet. Betek dibenn an abardaez e padas ar pred, ha neuze e voe graet 
gourc'hemennoù ha kimiadet. An devezh-pad e oa chomet Ivon Filhor en e azez ouzh
an daol, ledet e zaouarn dirazañ, stag e zaoulagad trist ouzh ar stern a-us d' 
an nor. Tri bloaz oa e oa e-giz-se. Ne gomze mui. A-raok e laboure gant e vab-
kaer. Ober war-dro al loened, al legumaj. Tri bloaz oa n' en doa distaget ger 
ebet. Trouz ebet; nemet evit sunañ e soubenn ha chaokat e damm kig, skoelf e 
zaoulagad dispourbellet. Abadennoù dizehan a veze etre Fañch hag e wreg en abeg 
dezhañ. « Ne dalvez mui netra... Trelatet mik eo... Ret eo kas anezhañ da di ar 
re gozh... Ha bremañ gant an trede bugel... Kasomp anezhañ kuit, pe neuze 
skarzhomp... Da zibab, an tad-kozh pe ni... » Hag ar wreg a responte e oa he 
zad, he zi, hag e chomfe. Ivon a gleve pep tra, met ne gomze ket.
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Daou zevezh goude an tabut diwezhañ e voe kavet e gorf sklas war ribl ar 

stêrig en ur park, e traoñ ar vereuri. Takennoù gwad kaouledet a louze ar geot 
tro-dro dezhañ, ur gontell oa en e gichen. Diskleriañ a reas an archerien en doa
en em lazhet. Nac'hañ a reas an Ao. Yerom kanañ un oferenn ha douaret e voe Ivon
Filhor e bered Sant-Gwilherm ur beurevezh glavek ha yen a viz Ebrel.

*

Diwar-se e krogas an traoù da washaat e mereuri Fañch ar Gall. Ne ehane 
mui an talabao. Tamall a rae ar wreg d' he gwaz marv an tad-kozh, ha noz-deiz e 
veze ar gwaz e ti Lommig, mestr ar c'hafedi didud war leurgêr an iliz. 
Youc'hadennoù ur vaouez glac'haret ha chouadennoù un den mezv bemdez a zirenke 
a-wechoù sioulded Sant-Gwilherm. An daou vab henañ a guitaas o ziegezh, tizhet 
ganto o c'hwezek vloaz. Unan a yeas d' an arme, egile a gavas labour e ti 
Citroen, e Roazhon. Ne chomas nemet Lan. D' ar c'hatekiz ez eas gant an Ao. 
Yerom : klask a reas krediñ e Doue. D'ar skol ez eas : deskiñ a reas an istor. 
Ne oa ket kalz bugale all evit c'hoari gantañ. Peurliesañ e chome e-unan e porzh
sec'h ar vereuri da stranañ pe neuze ez ae da bourmen er parkeier. An devezhioù 
a heulie an devezhioù hep kemm ebet evitañ ; hep kemm evit ar vorc'h. An Ao. 
Yerom ivez a oa digalonekaet. Kemm parrez en doa goulennet. Nann, div barrez all
oa bet fiziet ennañ, setu holl. E Sant-Gwilherm oa tonket da vervel : gortoz a 
rae " galvadenn Doue ", gant spi marteze, en e bresbital kozh. Ar garabasenn 
ivez a c'hortoze, kadarn, tres warni d' en em c'houlenn piv a varvfe an hini 
kentañ : pe ar beleg, pe ar vorc'h. Marv unan a zegasfe emichañs marv egile.
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War ribl ar stêrig, e ti Fañch ar Gall, e oa aet ar parkeier fraost. 

Gronnet oa an ti gant an iliav hag aloubet ar porzh gant al linad hag ar geot 
fall. Koshaet en doa Fañch. War e zremm gwenn ha klañvidik, merket gant 
roufennoù don, oa aes gwelout sin ar marv. Da chaseal ez ae c'hoazh, ne lazhe 
loen ebet koulskoude - re e krene evit bizañ gant aked. Distreiñ a rae d' ar 
vereuri evit mont d' ar skiber da evañ. Melloù skudelladoù sistr kreñv ha 
c'hwerv a lonke. Fonnus e tiskenne ar sistr en e c'hourlañchenn. Ar blaz a blije
dezhañ, ar c'hwez ivez. A-wechoù e teue Lan da welout betek ar skiber. Ne dae 
ket pelloc'h eget treuzoù an nor, er sklerijenn e chome da sellout ouzh e dad 
kuzhet el lochenn zu. E dad a selle outañ hag a leñve. Evañ ' rae adarre. Hag ar
mab a c'houlenne digant e dad : « Perak e evez, tadig ? » Hag an tad ne responte
ket. Hag ar mab a c'houlenne adarre, hag an tad a dufe war al leur. « C'hwitet 
em eus anezhi... ya, c'hwitet em eus va buhez vrein... Sell petra on... ur 
mezvier... ne gomprenez ket... nann... kerzh betek ar gegin ha sell ouzh da 
vamm, mabig... foll eo... kerzh betek al leurgêr ez ae ha ne oa nemet an avel, 
ar boultrenn, an holl... ni ivez zo marv... n' eo ket me 'm eus lazhet an tad-



kozh... nann... an holl a varvo... AN HOLL... Te ivez, bugel, ya... te ivez... 
c'hwitañ 'ri da vuhez hag e varvi... eveldon... ». Pell e chome Lan da sellout 
ouzh e dad, betek al leurgêr ez ae ha ne oa nemet an avel, ar boultrenn, gwigour
dor ar vered ha koagerezh ar brini ; betek ar gegin ez ae, ar vamm oa aze o 
stammañ. « Perak e leñv tadig ? » a c'houlenne neuze. « Peogwir eo mezv. Ur 
mezvier daonet eo da dad ! » a responte-hi. « Evit piv e rez stamm ? » a 
c'houlenne. « Evit da vreudeur. Hep dale e teuint en-dro... Sell, deus ganin da 
lakaat bleunioù war bez da dad-kozh ; da dad eo en deus e lazhet goude out bet 
ganet. » Hag ar bugel a yae betek ar vered da vleuniañ bez un den n' anaveze 
ket, lazhet gant e dad.

*

Un deiz, Lan a oa neuze unnek vloaz, e tihunas e vamm anezhañ abred.
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« O vont kuit emaomp. Prest eo pep tra. Laka buan da da zilhad. An Ao. 

Yerom a gaso ac'hanomp gant e garr.

- Da belec'h ez omp ?

- Kuit, da Roazhon. Poent eo. Echu eo pep tra amañ

- Ha tad ? a c'houlennas ar mab un tammig penfollet.

- Chom a ra... Met diwezhatoc'h e teuio... Ret eo dezhañ chom evit ar 
vereuri. Deus, bremañ ! »

Buan ha buan e kuitajont ar vereuri. An Ao. Yerom a gasas anezho gant e 
garr betek an ti-hent-houarn tostañ. Leñvañ ' rae Lan er c'harr. Ar vamm a 
lavaras dezhañ tevel, flac'hatet e voe. Ar beleg a gontas dezhañ un istor diwar-
benn an Aotrou Doue hag ar vugale a leñv - penaos e kastiz anezho. Met Lan a 
soñje en e dad, chomet du-se, e Sant-Gwilherm...

Ne voe ket re souezhet an Ao. Yerom pa welas, hag eñ o tistreiñ, ur 
goumoulenn voged o sevel eus mereuri Fañch ar Gall. Diskenn a reas buanik betek 
al lec'h. Un nebeut tud oa aze, o teurel sailhadoù dour ha douar war ar 
flammennoù uhel. Fañch oa en ti, a lavare an dud. Sparlet oa ennañ. Dibabet en 
doa. Goude ur bedenn vihan e piltrotas ar beleg davet ar presbital. Eñ ne zibabo
ket ; gortoz a raio ar marv etre mogerioù kozh e bresbital a vadelezh.

E Roazhon e kavjont lojeiz en ur ranndi war-du hent Naoned. Ne oa ket ker.
En ur gourvarc'had e laboure ar vamm. D' ar skol ez ae Lan. N' en doa Lan mignon
ebet er skol ; nag er c'harter. E-unan-penn ' veze atav. Atav oa bet. Ne oa ket 
bet boaziet da seurt buhez hag, evit gwir, aon en doa eus ar vuhez. Ne laboure 
ket er skol. Soñjal, huñvreal a rae. Gouzout ' rae oa marv e dad. Koulskoude, ne
gomprene ket perak ne oant ket aet betek Sant-Gwilherm. P' en doa goulennet, e 
vamm he doa respontet hepken : « Ne zouarer ket ludu... ». Marteze e ouie.

E-pad pemp bloaz e kemeras ar c'harr boutin da vont d' ar skol ha da 
zistreiñ. Pemp hañvezh a dremenas e Roazhon ha pa oa c'hwezek vloaz ez eas d' ar
c'hazarn da sinañ evit pemp bloaz arme. « Aze e vi bouetet ha lojet mat. Me n' 
on ket mui gouest. Re gozh on deut, ha ne c'hounezan ket a-walc'h. Kerzh mab. 
Kenavo... » a lavaras dezhañ e vamm. Pokat a reas dezhi war he divjod, hep 
karantez, hepken peogwir oa e vamm. Ne oa bet morse etrezo liamm start ebet. 
Koulskoude e kare anezhi, met ne ouie ket penaos hen diskouez. Karout a rae e 
dad ivez ; morse n' en doa gallet hel lavarout dezhañ. Asantiñ a rae d' ar pezh 
a errue dezhañ, hep tamall, hep klemm.
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*

« Degas ur voutailh all, tri mil c'hast, Janed ! a youc'has Lan.

- Poent dit ehaniñ. A-walc'h 't eus bet bremañ ! Da gofad zo ganit... 



Kerzh d' az kwele... Bez fur, plouk. » 

Klask a rae Janed sioulaat Lan, pignet war an daol.

« Degas ur voutailh, pe e tistrujan da var milliget hag e tisklipan 
ac'hanout, gast ! »

Ur voutailh gwin Marokko a zegasas ar vestrez. Distouvañ a reas Lan anezhi
gant e zent, hag e stagas da evañ.

« Ar bedervet eo... Arc'hant 't eus, plouk ? »

Stlepel a reas dezhi ur bilhed hanter-kant lur war al leur.

« Del, dastum, gast ac'hanout... Ha selaouit holl... tropellad moc'h... »

Treiñ a reas an ostizien davetañ : un dek bennak oa anezho. War-sav oa 
Lan, harpet ouzh an daol, digor e roched war e beultrin blevek. Gwelout a rae an
holl anezho, war ur renkad dirazañ. Dek mezvier gwisket lous ha Janed ar c'hast 
blev rouz, damguzhet e teñvalijenn ar bar. Henri, morgousket en e vezventi, a oa
azezet en e lec'h boas.

« Brav oc'h, holl ac'hanoc'h, breinadurioù... Penaos n' ho peus ket 
c'hoazh dibabet, tud laosk ma 'z oc'h ? Tri bloaz warn-ugent am eus, hag e ouzon
eo c'hwitet va buhez !... Va zad 'n 'oa lavaret din pa oan bugel... Bremañ on 
sur, pa welan seurt amprevaned dirazon... Gellet ho peus bevañ hanter-kant vloaz
a zistervezh hep gouzout ? N' ho peus graet netra eus ho puhezioù nemet tasadiñ 
a gafedi da gafedi... Me ivez... An diforc'h... Gouzout a ran... ya, gouzout a 
ran petra zo goude... Komprenet em eus an dazont.. Anavezout a ran anezhañ ! 
Echu eo ! Kollet omp holl ! HOLL !... Met me ne vin ket paket... NE VIN KET... 
Nann... ne vin ket... ». Kregiñ a reas da leñvañ : ne oa mui nemet Henri o 
sellout outañ, e zaoulagad hanter-serret. Ar re all a gendalc'has da c'hoarzhin 
ha da evañ.

« Ha te, Henri, 't eus ket aon eus warc'hoazh ? 'T eus ket aon eus 
goude ?... Eus ar pezh a c'hoarvezo deomp, ar pezh 'teuimp da vezañ ? Me am eus 
aon eus warc'hoazh... Soñjal petra 'vin a-benn tregont vloaz, hañ Henri... Aon 
am eus soñjal, rak ne vo netra, Henri... nann, netra »
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Kerzhout 'reas e-pad pell a-hed riblennoù sklas ha gleb bannlev Pariz. 

Glav 'rae. Leñvañ 'rae Lan. Met dindan ar glav n' eus ket a zaeroù. Sankañ 'reas
e zaouarn don e chupenn, ha bale ' reas, stouet e benn. Trouz e votoù o stlakañ 
war ar simant a hegase anezhañ. Setu e valeas buanoc'h, met an trouz a heulie, 
redek a reas hag an trouz a vuanaas ivez, hag ar glav a gouezhe stankoc'h hag a 
ruilhe war e zremm, war e c'houzoug, etre e zivskoaz, e roched a bege ouzh e 
groc'hen. Redek 'rae. Treuziñ 'reas ur pont, tremen a reas e-biou un ti-hent-
houarn.

Souezhet e voe ar veajourien o welout un den o redek dindan ar glav e noz 
teñval an dic'hoanag... Chom a reas a-sav war ur pont all : pignat a reas war an
aspled. Sellout a reas ouzh an donder du. An dour a c'halve anezhañ. Poan en doa
oc'h adkavout e anal. Glav 'rae. Gleb oa. An dour a c'halvas anezhañ ur wech 
c'hoazh. Neuze e lammas er marv. Trouz ur pouez o kouezhañ en dour a heklevas ur
mare dindan ar pont, met mouget e voe gant c'hwitelladenn un tren o tremen. Glav
' rae.

N' eus ket a zaeroù dindan ar glav.

Abertawe, miz Ebrel 1972.
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IFIG SKIRIOU

Levenez

Vakañsoù... vakañsoù...

Unan eus ar gerioù brezhonek nemeto a ouien a-raok kregiñ da zeskiñ ar 
yezh daonet-mañ.

Yezh daonet ha yezh kaer. Divalav ivez.

Aloubiñ, debriñ a ra an nebeut vakañsoù a zegouezh evel ma tebr peurrest 
ar bloavezh.

Be' zo an devezhioù studi, dalc'hmat gant an hevelep tud. Ha labourat pa 
vezer skuizh, pa vez da ziskuizhañ en ur vont gant mignoned da redek noz-deiz, 
nann, digarez, noz-noz, rak ret eo, ouzhpenn, sevel diouzh ar beure, abred a-
walc'h evit diskouez hor furnezh, debriñ a galon vat evit diskouez hor yec'hed.

A familh venniget !

Mont a ran d' ar bal. C'hoazh ? N' a ket mat ganit-te. Noz diwezhañ ar 
bloaz ouzhpenn !... Na vi ket re ziwezhat. Vin ket ! Na zispign ket re. Rin 
ket ! Bez fur war an hentoù. Be' vin !

An noz a oa sioul, sioul, yen ha kloz. An avel but a c'hwezhe. Kafunañ a 
rin gant va mantell hag en em damolodiñ a rin enni. Steredenn ebet ne bare war 
an oabl du-pod. Strinkellikat a rae ur c'houlaouenn gollet ha rividik en diamen.
En diamen pe damdost, piv a oufe, en noz n' eus pellder ebet.

Hag en nozioù vakañsoù goañv, n' eus bed bev ebet nemet hini gouleier ar 
c'harr-tan. Va bed skizofrenek din-me gant gwezigoù o kreskiñ da wez bras ha 
tagos e-doug dek metrad, gant tud gouez o hejañ o brankoù-brec'h divent hanter 
danvez teñval, hanter skeud teñvaloc'h c'hoazh.

En ur gêr amezek e harzh, tagnous, ur c'hi-gward ur salud eus ar re 
hegaratañ. Goulou ar porzh a elum hag a sklerijenn ul leurenn lous-teil, fank e 
pep lec'h, amañ hag ahont kozh postoù treut ha ne zalc'hont en o sav sur a-
walc'h nemet a-drugarez d' un orjalenn verglet o vont eus an eil d' egile.
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Va c'hamalad a zeu war wel war dreuzoù an nor. Dedostaat a ra.

« Ma zud fell ket de leuskel 'c'hanon da vont.

- Ga, kajus eo.

- Hm... petra ri... ma zad 'n 'eus evet ouzhpenn ur bannac'h fenoz.

- N' eo ket brav en em frotañ deus outañ neuze.

- N' eo ket, sur. Ne ra nemet chikanañ 'c'hanon.

- Kaoc'h. »

Ha setu me, va-unan-penn gant va hent, gant va c'harr-tan, gant an hent, 
gant va bed skizofrenek.

Pleg goude pleg.



C'hoariva.

C'hoariva farsus, lu. C'hoariva flemmus.

Evidon va-unan.

* * * 

Mare al levenez evit an holl. Tud zo, ya, zo laouen. Priz antre ar bal a 
zo div wech keroc'h eget kustum. Priz ar boeson ivez. Priz ar gouleier ivez 
marteze.

Gouleier ruz, glas, gwenn ha du. Gouleier melen, gouleier glas, gouleier 
du.

« Salud paotr, penaos 'mañ kont ? »

Gouleier orañjez, mouk, gell. Gouleier arruz, arc'hlas, arwenn, arzu.

« N' oas ket brav ar wech diwezhañ am eus da welet... » 

Gouleier c'hwerv, c'hwek, put, vanilhek ha valdamilhek. 

Goulou ebet.

Nag eo brav.

Luskellerezh un dañs kof-ha-kof bennaket.

« Dont a rez da evañ ur bannac'h ? »

Ur c'hwintro, ur c'halva, ur bannac'h gwin ruz, bier, bier, Rikard, 
Kognag, Kronen, Meuz, Kronen pe Meuz, Meuz pe Kronen, Koenigsmark marteze.

Levenez zo, leun ar boutailhoù, leun ar gwerennoù.

« Petra 'ri, Breizh zo kolonizet. »

Levenez zo, leun an divrec'h, leun ar genaouioù.

« Ya ha dres, n' eus ur chañs da zisoc'hañ nemet dre an emsav. »
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Levenez zo leun ar c'hleuzeurioù dallet, leun ar binvioù gweet ha 

disgweet, gweket ha disgweket.

« Sell 'ta, deus d' ur staj brezhonek. »

Levenez zo leun bouzelloù an dud vezv oc'h en em gannañ, leun an daol 
pladet dindano, leun an den bloñset zo warni, leun ar wrac'h fuloret outo.

« Breizhiz omp pe n' omp ket ? »

Levenez zo.

Ha pa n' eus ket, e taper levenez gant lus sukret ha diamantek, gant 
banneoù lambig ha strakell.

Levenez.

Leizh ar c'higennoù skañvaet, leizh an daoulagad trellet, leizh al lizenn 
aour treuzwelus speg ouzh gwerenn an endro emañ ma bizied reut o tastornañ, en 
aner.



Ar mogerioù strobinellet a goroll en-dro d' o c'hinkladurioù chokolad hag 
emañ an dud glas o kemm kroc'hen. Divergont e hejont hag e tihejont a-benn 
lakaat anezhañ da vont kuit a dammoù. En em zifretañ a reont. O klask aer, 
mouget en ur mor a lus sukret ha diamantek, ur mor mouk mordanus o tispakañ tonn
ha tonn, meurdezus ha diroll gant spoum gwenn ar bier. Skleuroù diniver o 
sterganniñ hag o lufrennaouiñ, adskeud mil youl, mil huñvre, hag e ruilh an tonn
fresk war ma fas evel an died o zrodiñ eus ar werenn. Met aer tomm an aod a 
zisec'h anezhi buan en ur leuskel ur c'hwez lavand, ur c'hwez lavand e-giz frond
ar plac'hig meleganez, tañva ar c'hlorofil war he diweuz, klorofil an delienn 
fav he deus poket dezhi tuchantik sur a-walc'h.

Setu bremañ ton diroll al laz-seniñ pop o koazhañ. Noz eo war ar vag hag 
ar skouarn ouzh leur ar pont, ne glever ken nemet bourbouilh an houlenn. Amañ 
hag ahont, pell, e tiviner ur skleurioùigoù bennaket o strinkellikat, aonik, 
adskeud ur bed a zo bet.

* * *

Kousk kousk paotr izel paotr ken mat 
Kousk kousk Breizh Izel bro ken mat.

* * *

C'hwi oar, doare Napoleon d' en em zerc'hel. En un dorn ur bok bier 
damc'houllo o vont d' ar genou, en dorn all ur bok all, leun ha divoulc'h.
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E-giz-se e oan p' en deus laz-seniñ ar bal paouezet da c'hoari, met evit 

petra int paeet ar re-se eta, ha setu ar pennmuziker o c'hoari an horolaj dre 
gomz. Hanternoz eo. Souezhusat tra. Bloavezh mat a souetañ deoc'h... 
Blablabla...

Bloavezh mat ! Bloavezh mat ! e genou pep hini.

Peseurt kleñved zo peg enno 'ta evit ma pokfent deoc'h en ur hetiñ 
bloavezh mat. Deoc'h ha na reont ket forzh ac'hanoc'h. Ma welfent ac'hanoc'h o 
c'hoari biz-meud war lez an hent, ha c'hwi eno abaoe pemp pe c'hwec'h eurvezh, e
laoskfent ac'hanoc'h en ur lavarout marteze bloavezh mat ! Ma... ha kaoc'h a-
benn ar fin, brav eo ar bed an deiz kentañ 'r bloaz, kement-se a oa gwir warlene
met pas hiziv !

Bloavezh mat ! a laver paotr an ostaleri.

Ur bannac'h ho po ? n' eo ket kresket kalz ar prizioù evit an deiz 
kentañ 'r bloaz, 50 % hepken.

Bloavezh mat ! a lavar ar mezeg.

Evit ha debrit mat. Marteze e vin divezvet a-benn warc'hoazh beure 
evit ho kwelout.

Bloavezh mat ! a lavar...

Met piv int ? Piv int ? Petra 'fell dezho ?

Bloavezh mat ! a lavar ar gevalaourien.

E-doug ar bloaz nevez, seul izeloc'h e vo ho kopr ha seul uheloc'h e
vo ar prizioù, seul vrasoc'h e vo ma gounid.

Bloavezh mat ! a lavar ar bolitikourien a-enep ar Reizhiad. 

E-doug ar bloaz nevez, seul washoc'h e vo ho stad, seul 
reuzeudikoc'h e viot, seul welloc'h e vo evidomp ; seul vuioc'h a dud a zeuio 



davedomp da vouezhiañ evidomp, da stourm ganimp pe d' ober an dispac'h (hervez 
pep gouenn).

Bloavezh mat ! a lavar an Emsav.

Ha seul niverusoc'h e vo ar greantioù o vont kuit eus Breizh, seul 
vuioc'h a dud dilabour, seul splannoc'h e vo emañ ar gwir ganeomp. Deuit da 
stourm ganeomp, ni a ginnig deoc'h ur vuhez leun, leun a stourmoù aner, leun a 
huñvreoù kaer, leun a labour. C'hwi a vo saveteerien ur bobl arallekaet. Ne oar 
ket, met c'hwi a oar.

Reuzeudigezh an dud a ra laouenidigezh ar re emskiantek. Ya, met an holl a
zo emskiantek eus un dra bennaket. 

Ya, re wir eo, Helena.

Reuzeudigezh an dud a ra laouenidigezh an holl re all.
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Ha c'hwi...

Ya, mont a rin, evel lakepoded all, da skopañ ha da gac'hat war ho pezioù.

* * *

Hag o tont er-maez e kavis an douar gwenn-kann. Erc'h a oa bet. E-barzh ar
gwiskad erc'h ledet war an douar e sanke an treid gant ur skrignadenn flour.

Gwialenniñ a ra ma spered en-dro d' an elfennoù erc'h o kouezhañ, sioul, 
eus donder an neñv.

Loavañ a ra Stultenn Deya.
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Alan THIBAULT

Bro-Gebek e kroaz an hentoû

Pa zistagas e Ti-kêr Montreal e frazenn brudet bremañ « Bevet Kebek 
Dishual », De Gaulle a vroudas ar C'hallaoued da soursial eus bezañs ur gudenn a
vinoriezh c'hall en Amerika an Hanternoz. Tabutal a c'heller a dra sur diwar-
benn reizhded hag abegoù seurt diskleriadur. N' heller ket nac'h avat e teue d' 
ur poent mat.

Bro-Gebek, enni 5 milion a annezidi, 2,5 wech brasoc'h he gorread eget 
hini Bro-C'hall, a zo en deiz a hiziv trevadennet evit an trede gwech, hag en 
taol-mañ moarvat en doare touellusañ ha dañjerusañ. Eus doare-enebiñ Kebekiz en 
20 vloaz da zont an hini eo e kellido amzer da zont o bro.

Ur vro teir gwech trevadennet

Trevadennerien gentañ Bro-Gebek a voe ar C'hallaoued en o fenn Jakez 
Cartier eus Sant-Malo. Evel just, evel e pep degouezh a seurt-se, e voe annezidi
ar vro trubardet, mac'homet ha lazhet an darn vrasañ anezho. An drevadennerien a
gemere o flas a voe d' o zro tennet gounid diwar o c'houst gant ar gompagnunezh 
verdeadurel a rae war-dro kenwerzh ar feur, ha dilezet gant Rouantelezh Vro-
C'hall ne soursie ket eus « un nebeut keñverioù erc'h », en doare ma lakaas Bro-
Saoz he c'hraban war ar vro. Ar stourm a-enep ar mac'homer diwezhañ-mañ ne voe 
ket taer-meurbet. Padout a reas avat ur 150 vloaz bennak, atizet gant ar veleien
gatolik, gwaskus o beli a-hend-all. War an dachenn sevenadurel e teuas ar 
stourmerien a-benn da zerc'hel d' o yezh ha d' o doare-bevañ. War dachenn an 
arboellerezh avat e voe fall an efedoù, ar Saozon o kemer penn ar gennadoù 
pouezusañ hag o tont da vezañ evel-se bourc'hizelezh ar vro.
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Gwanaet gant ar brezelioù etrezo, broadoù Europa a golle tamm-ha-tamm o 

galloud e-pad m' en em stumme ur vroad nevez : ar Stadoù Unanet. Bro-Saoz he doa
kemmet hec'h impalaeriezh e-lec'h ne oa nemeti o ren en ur grouiñ ar 
"Commonwealth " ne oa enni nemet un ezel. Gounit a rae Bro-Ganada he frankiz 
politikel en ur mare m' o doa ar Stadoù Unanet kemeret levezon endeo war Amerika
an Hanternoz. En un enkadenn en em gave neuze Bro-Gebek. Dindan veli ar 
vourc'hizien saoz, n'helle ket, ouzhpenn, herzel ouzh ar Stadoù Unanet da lakaat
o c'hraban war o arboellerezh. Gwashoc'h c'hoazh : ne venne ket en em zishualañ 
rak, dindan levezon ar Stadoù Unanet, e kreske al live-buhez, an Amerikaned o 
kavout gwelloc'h kaout e Bro-Ganada bevezerien binvidik evit ar varc'hadourezh «
made in U.S.A. " eget annezidi baour. Evit Kebekiz 'zo e oa ar binvidigezh 
nevez-se un doare da dizhout ar stad a vourc'hizelezh-etre. An abegoù a reveulzi
a zeue da vezañ gwanoc'h.

Ur gevredigezh amerikanekaet

Stumm kevredigezh Bro-Gebek a zeuas da vezañ heñvel ouzh hini ar Stadoù 
Unanet, koulz evit ar frammadurioù hag an doare-bevañ. N' eus ket bremañ evel en
Europa, kalz a zisheñvelder etre rummadoù ar gevredigezh. Ar werin, dezhi 
gounidoù uhel a-walc'h, n' eo ket troet d' ar menozioù boutineler, a zo reoù ur 
vinoriezh a lenneien. Ar rummadoù-etre ne glaskont ket en em zisrannañ eus ar re
a zo dindano er c'hontrol eus ar pezh a vez gwelet en Europa ha dreist-holl e 
Bro-C'hall. Ar gwiskamant brav hag ar gravatenn a servij hepken d' ar sadorn 
d'abardaez, n' eus kemm ebet etre " Plymouth " an ijinour Gagnon ha " Chevrolet 
" ar micherour Laberge, an daou zen o vezañ amezeien e tiez gevell heñvel ouzh 
ar re a weler e Bro-Saoz. N' eus nemet ar vourc'hizien vras hag en em vod er 
c'harterioù brav e tiez ganto ar stumm breizhat (e Montreal) pe norman (e Kebek)



hag a ya gant an hentoù e kirri europat (Mercedes, DS 21) koustus-meurbet du-
hont. N' eus ket amañ evel er Stadoù Unanet a werin du hag an dud paour eo kalz 
bihanoc'h o niver.

Hogen n' eo ket disi ar skouer amerikanat hag ar wall varead o skeiñ er 
mare-mañ ar Stadoù Unanet a vez santet ivez e Bro-Ganada. Gant an diaesterioù e 
teu war-c'horre c'hoazh ar gudenn gebekat. Dre-holl e Norz-Amerika ez eo niverus
an dud dilabour hag e Bro-Gebek e sav al lodenn dre gant anezho betek 15 pe 20. 
Ar yalc'h a zegemer an dud dilabour n' eo ket re zister ha dre se ne glemmer ket
re, hogen diwar-se e kresk an tailhoù a zo uheloc'h e Bro-Gebek eget e lodennoù 
all ar Gevredad. (An eoul-douar da skouer a vez marc'hadmatoc'h en holl stadoù 
e-lec'h ma komzer saozneg.)
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Un arboellerezh a stumm trevadennel

Mar deo skoet Bro-Ganada an hini gentañ da heul diaesterioù ar Stadoù 
Unanet ez eo dre mar deo maget hec'h arboellerezh gant an arc'hant amerikanek 
peurgetket. Pinvidigezhioù brasañ Bro-Gebek a zo renet lod anezho gant 
Amerikaned (houarn al Labrador) pe gant adtiez frammadurioù ramzel ar Stadoù 
Unanet (Gulf, Esso, Union Carbide). Reoù 'zo a seblant kanadian hogen an 
arc'hant a zeu eus tu all an harzoù (Alcan Aluminium). An holl gevredigezhioù a 
denn o finvidigezh eus priz izel an nerzh (amañ hini an dour-tredan), al labour,
an danvezioù (koad, houarn, maen-amiant) hag o oberiadurioù a ya dreist-holl 
war-du ar Stadoù Unanet e-lec'h ma teu Bro-Ganada e renk kentañ an ermaezerien, 
dirak Bro-Japan. Eus un tu all e vez Bro-Ganada kentañ marc'had an Amerikaned en
estrenvro. Liammet eo penn-da-benn arboellerezh Bro-Ganada ouzh hini ar Stadoù 
Unanet ha Bro-Gebek daoust d' he finvidigezhioù naturel a zo hec'h arboellerezh 
warlerc'hiet ha trevadennel en un doare. N' eo ket hepken dre ma vez stok-ha-
stok an div vro ma vez levezon ar greñvañ ken ponner, hogen evit abegoù gouennel
ivez. Ar Ganadianed a gomz saozneg hag an Amerikaned a zo dezho hevelep orin, 
sevenadur, doareoù. Berz o amezeien en deus poulzet ar Ganadianed saoz da 
heuliañ o skouer ha da zibab betek o sevenadur. (Bremañ ez eus un doare froud a 
enebiezh evelato.) Kebekiz, nebeutoc'h troet war-du ar sevenadur-se n' o doa ket
an nerzh politikel da vont a-enep, peogwir e oa holl renerien Bro-Ganada koulz 
lavaret a orin saoz.

Gwander buhez politikel Bro-Gebek
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Mar deo gwelloc'h stad ar Ganadianed C'hall abaoe un 50 vloaz bennak, o 

gounidoù politikel a zo dister tra, daoust d' ar spi o doa reoù 'zo er " 
reveulzi sioul ". E votadeg Kambr ar Gannaded e 1960 e c'hounezas Strollad 
Liberal ar gallegkomzer Lesage ar muiañ mouezhioù. Kalz a Gebekiz a soñjas neuze
e vije gwellaennoù talvoudus gant ar gouarnamant nevez. Lesage a grogo e 
gwirionez gant e raktres adreizhadurioù, hogen en un doare re abaf. Un 
droukverzh e seblant bezañ ar " reveulzi sioul ". Menozioù an disrannerien a 
gemer nerzh adarre, en-dro d' ur strollad nevez, ar Strollad Kebekat. Betek 
votadeg 1970 ez a war-raok ar strollad-se ha bez en deus 24 % eus ar mouezhioù. 
Hogen fals eo stumm ar mouezhiadegoù ha gant ar sifrenn-se ne zeu a-benn ar 
Strollad Kebekat da gaout nemet 7 kador, tra ma c'hounez ar Strollad a 
Unanidigezh Vroadel 17 (gant 20 % eus ar mouezhioù) hag al Liberaled 70 (gant 44
% eus ar mouezhiou). An direizhder-se a atiz kounnar an disrannerien hag e miz 
Here 1970 e tarzh afer skrapadenn ar bolitikerien Cross ha Laporte ha drouglazh 
an hini diwezhañ gant tud an F.L.Q., a venn dre an taol-se dihuniñ ar galleg- 
komzerien. Ar bobl n' o heulio ket ; eviti mont a ra re bell an disrannerien. Ar
c'hastizoù a zeuio goude ar muntr hag ar stegnadur a lakaio da c'henel un 
enebemsav hag ur stumm diseblanted a santer c'hoazh en hañv 1971.

Eur an dibab

Tra ma seblant Broiz kaout nebeut a zudi evit ar politikerezh, e teu da 



vezañ resisoc'h dezo ar c'hostezennoù e-touez an disrannerien. Ar re galetañ 
anezho a zo paotred an F.L.Q., anezhañ ur strollad dispac'her, a venn bezañ e 
penn ar stourm, hep kaout kealioù resis-meurbet. Tostoc'h ouzh ar wirionded, ar 
Strollad Kebekat (Parti Quebecois) a glask heuliañ ar gerioù-stur en deus 
dibabet. Hogen en e emzalc'h e weler alies eneplavaroù ha termerezh. Koun en 
deus avat da vezañ bet laeret er mouezhiadegoù e 1970. Ma teufe a-benn zoken da 
gaout ar muiañ mouezhioù er Parlamant, peseurt levezon en defe war un 
arboellerezh stag ouzh hini ur vro estren. Broadelaat an holl doareoù-gounid a 
vefe dañjerus, rak mont a rafe a-enep d' an Amerikaned, anezho klianted gentañ 
Bro-Gebek. Ouzhpenn, ar warezelezh a zeufe diouzh ret goude ar broadelaat a yafe
a-enep doare-bezañ ar perc'henniezh-danvez. Reoù 'zo a soñj en ur c'henvarc'had 
a gemerfe lec'h an c'hengevredad a-vremañ, hogen bez ez eus bepred kudenn an 
darempredoù gant an Amerikaned. Ne vern penaos e chom Kebekiz ur vinorelezh e 
Norz-Amerika. Dre se reoù 'zo - un niver dister avat - o deus soñjet zoken e 
c'hellfe Bro-Gebek mont e-barzh kenvarc'had Europa. Diaester brasañ an Emsav a 
ve marteze hemañ : Broadelaat ha Gwarezelezh a zo doareoù boutineler. N' eus na 
gant Levêque na gant darn vrasañ izili ar Strollad Kebekat menozioù a 
voutinelerezh, o fal o vezañ lakaat e-lec'h ar vourc'hizelezh a orin saoz ur 
vourc'hizelezh a orin c'hall. O menoz kevredadel nemetañ a zo reiñ da Gebekiz ar
gounidoù graet e Bro-Gebek, hep kemmañ tra e pezh a zo direizh er rummadoù 
kevredadel. Marteze ez eo ar seurt enebadenn etre ar menozioù hag an hentennoù 
kaoz ne ya ket war-raok Emsav an Disrannerien.
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Diaesterioù an dollar a c'hell n' eus forzh penaos skeiñ kriz Bro-Ganada. 

Ma teu an taosadurioù en deus divizet Nixon ober ganto da greskiñ priz 
marc'hadourezhioù Bro-Ganada, e vo kalz niverusoc'h c'hoazh an dud dilabour hag 
e c'hellfe tarzhañ evit mat e Bro-Gebek ar menoz disranner, bividik bepred en 
desped dezhañ da chom damguzhet.
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VLADIMIR HOLAN

BARZHONEGOU

Vladimir Holan zo ur barzh eus Bro Dchec'hoslovakia, ganet e 1906. Ar 
barzhonegoù troet amañ a zo tennet diouzh an dastumadenn anvet GLAC'HAR, enni 
skridoù savet etre 1949 ha 1955. N' eo ket bet graet an droidigezh diwar an 
tchec'heg, siwazh, met diwar un destenn c'hallek (an hini embannet gant P.-J. 
Oswald). An holl varzhonegoù, nemet unan, a zo bet lakaet e brezhoneg gant Anna-
Mari TRELLU, studierez e Skol-veur Breizh-Uhel, Roazhon.
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Koun II

da Frantisek Tichy.

Goude bezañ klasket bleuñv pampinella
e-pad na bet eurvezh a-dreuz hag a-hed nes kavout nikun, 
omp deuet er-maez eus ar c'hoadoù,
hag harpet hon eus da greisteiz e-touez ar brug.
An aer a oa ken sec'h hag houarn gwenn. Sellout a raemp etrezek an diribin all, 
goloet gant glasvez tev,
gant bodoù ha gwez disheñvel. Saouzanet e oant eveldomp. C'hoant am boa dres da 
c'houlenn un dra bennak,
pa welis, e-kreiz an dolzenn difiñv-se, eeun, sorset betek skrijañ gant ar 
yenijenn, 
ur wezenn,
ha kement-se en ul lec'h hepken,
oc'h en em lakaat da gridiennañ trumm,
evel ma hiboud an arc'hant peogwir e teu da vezañ du, 
unan ne vije bet kaset tamm son ebet gantañ.
Garm levenez ar galon az pefe lavaret,
hag an avantur hec'h-unan eta,
met ar wezenn-se en em lakaas da hiboudiñ goude, 
evel e hiboud an arc'hant peogwir e teu da vezañ du, 
met ar wezenn-se en em lakaas da dridal goude,
e-giz ma trid brozh ur vaouez stok ouzh
dilhad ur gwaz en ur lenn levrioù en un ti-ar-re-sot.
Met ar wezenn-se en em lakaas da grenañ ha da fichañ goude-se, 
evel pa vije bet krenet ha fichet gant unan bennak
en dije sellet betek strad an islonk e daoulagad du ar garantez 
- evidon e oa
evel pa vije bet ret din mervel d' ar c'houlz-se end-eeun...

« Arabat dit kaout aon, » eme va zad, « ur vondilhenn eo ! » 
Met hiziv c'hoazh em eus soñj pegen gwenn eo deuet va zad da vezañ pa 'z omp 
digouezhet du-se un tammig diwezhatoc'h hag hon eus merzet e oa ur gador goullo 
dindani...

*
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Goude hañv-bihan Sant Mikatel II

Nebeut amzer goude hañv-bihan Sant Mikael e oa... 
Mont a raen neuze da Gahatagat,
War an uhelgompezenn... Mont a raen kuit, evel ez eer kuit 
Pa ne ouzer ket ken peseurt deiz eo zoken... 



Erc'h a oa abaoe pell 'zo... Pep tra oa goloet gantañ... 
Hag en un taol setu ma c'hwezhas an avel ken feuls 
Ma oa ret din plegañ va fenn
Hag a-daol-trumm e verzis, bihan-bihan va ene, 
E veze, atav ur c'hammed em raok,
Roudoù fresk dirazon...

Ne oa den bev tro-dro...
Piv 'ta a valee e-giz-se dirazon ?
Ya, me an hini eo a oa o vale dirazon...

*

Dibaouez

Bloavezh tonket... Kement a c'hlav a zo bet e vije bet soñjet n' en defe morse 
paouezet...
Neuze kement a wrez a zo deuet e vije bet lavaret
ne vije ket glav morse ken...
War ar seblant ne oa bloavezhioù heñvel
nemet ur wech ar c'hantved, met kenderc'hel a ra, 
hag unan bennak a gendalc'h ivez
da restaol ar garantez d' ar froudenn, ar gouloù d' an tan 
evit priz un ene distrujet...
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Ya ?

Zoken an hini a vije marv er garantez
e-pad dasorc'hidigezh an Aotrou Krist
n' en dije ket disammet e vamm
diouzh un hanter-c'hwezhadenn. Ar boan a gerzh a-unan gant ar vuhez 
evel an Arz a-enep an Natur...
Pezh a zo bet roet buhez dezhañ gant ur rozenn 
a vo interet gant fri unan marv...

Hag ar soñjoù n' emaint aze
nemet peogwir he deus an amzer kollet he zalvoudegezh.

*

An diskar-amzer e Vsenory

LATAR... Flammañ a ra ar c'hoad gant bodoù glas... 
Ardaouiñ a ra ul labous evit e dav e-unan...
Hep gourem, gant bevennoù roget un disterig, un delienn el lec'hiadur dister 
a zo war-nes distagañ ur gomz ken pounner
ma vefe ret trapañ anezhi en ul levr
a vefe dic'hallus hen derc'hel en daouarn...

Zoken an hirañ varzhoneg er bed
a chom gant an talbenn nemetken ha mankout a ra an dibenn. 
Met an hini en deus kroget anezhi, hep gouzout penaos kenderc'hel, 
a zle dont en-dro d' ar werzenn gentañ.

*
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Non cum platone

Eñ : He c'hened a zistruj va c'harantez,
rak en ur zistrujañ an touell, e tistruj ar gwirvoud.



Hi : E garantez a zistruj va c'hened,
rak ma 'm eus ar maskl, dav eo din kaout ar ouel ivez.

Tarzh an deiz pounner... Kêriadenn 
e-lec'h eo bet lazhet an holl gilheien...

*

An heol da Ouel Maria Ar Goulou

Barrad erc'h... An heol un tu bennak e Türingen... 
Netra ken, na zoken derou un heñvelidigezh...
An huñvreoù, an arouezioù, ar skeudennoù, memes glebor ar mogerioù, 
ret e vefe kavout ur skoazell dreistnatur evit o saveteiñ...

Karet em eus. Kollet em eus 'ta va eñvor.
Er vuhez evit ar vuhez e teue ar marv da gerc'hat ac'hanon 
bepred el lec'h nevez,
met an diemskiant zoken ne dalvez ket an eurvad...

Spontus eo an digenvez, pa ro urzh din nes ur ger
en em ober dibersoneloc'h c'hoazh, hag hep hen bezañ evit an holl... 
Ur varzhoneg a zo ur prof... Ya, met ar pezh a vez lavaret a dalv kalz muioc'h 
eget ar pezh a vez skrivet... 
Petra ne rofen ket evit kaout ur mignon !

* 
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Sorserez an Anjeluz

« Fustañ a ra ar vezvenn ar brouskoadoù ha lazhañ a ra al louzeier foll, »
eme ar forester.

« Heñvel eo evit an doureier !
Enno ivez ez eo ar brell pesk al louzeier, » 
eme mirer an doureier.

Eurusamant nebeut amzer goude eo tremenet
sorserez an Anjeluz !
Tavet o deus o-daou hag an holl draoù o deus gallet en em garout a-nevez, 
ar gwez, ar pesked gwitibunan,
gant ken kozh un anaoudegezh...

*

Hi
pe
AN HEOL ZOKEN A ZEU DA VEZAÑ DAOU A-WECHOU HAG A ZISKOUEZH AL LEC'H N'EMAÑ KET 
MUI

da Libuse Widdermanova.

Hi 'ni eo atav, atav amañ !
Met ar marc'h ivez, war e walc'h a heiz, 
heiz kavet e-touez brikennoù ar Biramidez, 
atav en dremmwel, atav heñvel,
met atav hep marc'heger...

Gwelout a ran anezhi holl o kilañ er glasder, en drama, 
e-keit m' emañ ar bod gweñvet oc'h en em kravignat 
a-dreñv skouarn an avel hag ul labous-dour



oc'h ober goap ouzh he daeroù...

*
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C'hoant direzon

en eñvor Jakub Deml

Abaoe pell 'zo ez out taget gant ar c'hoant skrivañ ur varzhoneg 
ken eeun ha ken sklaer ma vefe diwelus,
ma ne zirenkfe den amañ, nemet a vefe lennet marteze 
gant un ael !... Ha lies gwech ac'h eus en em c'houlennet 
petra he dije kanet ur varzhoneg evel-se,
pa c'hell kanañ. gouzout a rez mat, n' eus forzh petra, 
gant ma vo avat ken eeun, ha ken sklaer,
ma ranko bezañ diwelus...

*

Goude hañv-bihan Sant Mikael !

Kroget en doa an erc'h kentañ da gouezhañ gant tarzh an deiz, yaouank hag aonik 
holl, 
a-boan ma vije bet lavaret goanag ur bromesa,
pe he zasmant, kret hepken eus ar gened tec'hadus... 
Met a-raok m' eo bet anzavet gant ar vediz
dindan sell a vezañs
- ha pa ne ve gant daoulagad damserret -
mezventi un hiraezh ha merzherezh ur c'oant,
ez eus deut buan sec'hed d' an douar ha kroget en deus da deuziñ...
Met zoken a-raok na ve tremenet kement-se holl, 
komprenet ac'h eus en ur welout un nebeut roudoù treid
e oa unan o vale, e-pad m' edo an hini all o pilpasañ nemetken...

*
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Emgav en ur saverez

Aet omp e-barzh ar c'hombod. Aze oamp hon-daouik,
Sellet hon eus an eil ouzh egile, ha n' hon eus graet netra ouzhpenn.
Div vuhez, ur predig-amzer, al leugnder, an evurusted... 
Er pempvet estaj eo hi aet er-maez ha me, o vont uheloc'h,
E komprenis n' he gwelfen mui biken,
E oa bet kement-se an emgav n' eus nemetañ, hep tra da c'houde,
E vijen bet, ma vijen aet d' he heul, evel un den marv war he lerc'h. 
Ha n' he dije gallet hi, m' he dije bet c'hoant,
Dont en-dro davedon nemet eus ar bed all.

(tr. Per DENEZ.)
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ISTOR BREIZH LA BORDERIE

troet gant ROPARZ HEMON

Pempvet marevezh

AN DUG PER DREUX LESANVET BRIZHKLOAREG
(1213-1237)

Stourm Brizhkloareg ouzh an noblañs, ar gloer hag ar roueelezh

Trec'h Kastell-Briant, ken klok ha ken dic'hortoz, a reas trouz bras e 
Frañs, hag e teuas Per Dreux da vezañ brudet en un taol er rouantelezh a-bezh. «
Skoazellet gant ar Vrezhoned, » eme aozer ar Filipidenn, « e c'hounezas ar 
priñs-se kalz klod hag e tieubas e vro diouzh he enebourien ; en em ziskouez a 
reas dellezek da vezañ ezel eus lignez roueel Frañs. »

Seurt trec'h, avat, a oa risklus-tre evit un den evel Brizhkloareg. E 
gwir, koll penn a eure. N' en devoe mui aon rak netra, krediñ a reas e c'halle 
ober ne vern petra. Evel un dall en em daolas en embregerezhioù a bep seurt. 
Fellout a reas dezhañ reizhañ pep tra, ren pep tra, an noblañs, ar gloer, hag 
evel ma welimp dizale, ar roueelezh c'hall. An istorour kozh Ar Baot, a gave 
diskleriadurioù klok en hengronikoù, hag a wele pizh e-unan, a zispleg mat 
politikerezh Brizhkloareg :

« Per, » emezañ, « a glaskas muiañ ma c'hallas kreskiñ beli, leveoù ha 
gwirioù-dreist ar priñs, pezh na oa gouest da ober nemet dre zigreskiñ re e 
sujidi. Hag e vennad oa sevel ordrenañsoù ha telloù nevez, kontrol d' ar 
c'hustumoù kozh a oa bet graet diouto e-pad pell amzer, ha lakaat ar breladed 
hag ar varoned d' o gwiriekaat. Nac'h a rejont avat, dre ma raent droug d' an 
Iliz, ha ma oant a-enep gwirioù ha frankizoù ar varoned hag an dudjentil. »
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Digant tud an noblañs,zoken konted ha baroned, e klaskas lemel, n' eo ket 

hepken ar gwir-peñse, hogen ivez ar gwir da sevel kestell-kreñv war o douaroù 
hep e aotre. A zo muioc'h, kemer a rae ar gwir da gaout al le a wazoniezh diouzh
gwizien an aotrounez, ha da reiñ barnedigezh dezho war-eeun. War zigarez e oa 
gward ar vinored, e tenne gounid a-grenn diouzh douaroù-dalc'h e varoned hag e 
wizien all keit ha ma oant dindan oad, ur gwir direizh a lakae tonkadur ar 
vinored ha madoù al lignezoù uhelañ en e zalc'h. Nac'h a rae outo zoken ar gwir 
da destamantañ hep e asant. Seurt endalc'hioù, dianav e Breizh betek neuze, a 
felle dezhañ lakaat dre heg war e sujidi, a yae eeun etrezek ar pal treiñ ar 
c'hladdalc'helezh d' ur roueelezh vac'hom, diharz he beli. Dre se e voe enebet-
start outañ gant an noblañs.

Kastell Sont-Albin-an-Hiliberenn.

E 1223, an dug a lakaas en e benn sevel, e-kreiz koadeg Roazhon, en ul 
lec'h a gare kalz, a lavarer, ur c'hastell kreñv-bras hag ur gêr nevez, a anvas 
Sant-Albin-an-Hiliberenn. Graet oa ar c'hreñvlec'h evit spiañ an div varonelezh 
c'halldoudusañ eus ar gontelezh, hini Wizhurieg hag hini Felger, ha derc'hel 
penn outo. Kêr Sant-Albin hag he c'hastell a zo sanket evel ur genn etrezo. 
Hiziv c'hoazh e chom an hanter eus tour-meur an dug, a voe lakaet da darzhañ 
gant ur min er 15-vet kantved : un hanter granenn a-serz, a seblant gourdrouz an
oabl, hag a c'hell a-vec'h bezañ boulc'het gant ur pig, « simantet ha mogeriet-
mat evel ma oa, eus ar seurt na vez mui graet, » eme Arc'hantred.



Tepot Krespin.

E 1224, Per Dreux a zieubas bro al Liger diouzh ur forbann argarzhus, 
Tepot Krespin, aotrou Chantoceaux, e-keñver Añseniz, a rae riblerezh tro-war-dro
hag a harze ouzh ar bagoù da dremen war ar stêr, o kemer ar re, dreist-holl ar 
bagoù-marc'hadourezh, a yae e-biou d'e greñvlec'h, o laerezh ar gargad, o teurel
an dud, martoloded ha beajourien, er vac'h evit kaout gwerzh-daspren diganto.
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Per Dreux a yeas gant soudarded vat da sezizañ toull-kuzh ar fallakr-se, 

hag hemañ en em zifennas taer. An dug avat, en doa degaset gantañ ijinoù-brezel 
galloudus, a ziskaras ar c'hastell, ken na rankas Krespin en em zaskoriñ, d' an 
21 Gwengolo 1224, derc'hent gouel Sant Maoris. Harluet e voe, ha Loeiz VIII, 
roue Frañs; a roas Chantoceaux hag he c'hastellaniezh stag ouzh kontelezh Anjev 
d' an hini en doa distrujet ar walenn, Per Dreux.

Ouzhpenn gounit ur c'hreñvlec'h hag un dalc'h-douar war harzoù Breizh, 
talvoudus-bras eta da rener ar vro, e c'hounezas an dug un dra, priziusoc'h 
c'hoazh marteze : en em ziskouezet e oa dirak an holl, dre un taol-kaer nevez, 
evel difenner ar reizh, gwarezer ar surentez boutin, diwaller e bobl hag e vro 
ouzh an holl enebourien, re an diabarzh koulz ha re an diavaez.

Bodadeg Naoned.

Pa voe echu tour-meur Sant-Albin-an-Hiliberenn, e 1225, ha lakaet un 
nebeut tud er gêr nevez, e fellas d' an dug, evit suraat ar c'hresk hag ar stad-
vat anezhi, reiñ dezhi frankizoù, lod eus e berzh, kretaet gant an aotrounez, 
lod a-berzh ar re-mañ. Gervel a reas e Naoned ul lez, klok e gwirionez, rak enni
e voe bodet holl varoned hag aotrounez vras Breizh-Uhel - Raez, Gwizhurieg, 
Kastell-Briant, Donz, Añseniz, Ar Roch-Vernez, Kastell-Jiron, Komborn, Dinan, 
h.a. - ha zoken aotrounez a Vreizh-Izel, kont Gouelou, beskonted Leon, Ar Faou, 
Roc'han, aotrou Pont-'n-Abad, h.a. Da annezerien Sant-Albin e voe roet diskargoù
ha gwirioù-dreist bras. N' eus ket ezhomm o menegiñ amañ dre ar munud.

Un dra a bouez e oa. Ha koulskoude eo diaes krediñ n' en dije ket 
Brizhkloareg, gant kement a dud bodet dirazañ, tud a seblante bezañ a-du gantañ,
klasket tennañ e vad eus an darvoud evit seveniñ ar mennadoù politikel a oa o 
virviñ en e benn. An istorour Ar Baot a ziskler groñs en em vodas « er bloaz 
1225, e miz Mae, an dug Per hag ar varoned a-enep an eskibien hag ar veleien e 
kêr Naoned ». Hag hervez Arc'hantred, « er bloaz 1225 ez adkrogas tabut an dug, 
an noblañs hag ar gloer, hag en abeg da se e vodas e Vreujoù e Naoned ». Ar 
vodadeg-se eo anat an hini a wiriekaas gwirioù-dreist Sant-Albin.
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Klemmoù a-enep ar gloer.

N' eo ket eno koulskoude e voe graet, daoust d' ar pezh a lavar 
istorourien 'zo, « reolennoù pe ordrenañsoù » a-enep goulennoù ar veleien, rak e
1227 eo e voent graet. Ma vijent bet graet e 1225, ne vije ket bet ezhomm da 
aozañ bodadeg 1227, a gomzimp anezhi pelloc'h.

E gwirionez, bodadeg 1225 a voe digoradur hini 1227. Brizhkloareg a 
zisplegas dirak an uhelidi peseurt klemmoù a rae a-enep ar veleien, ha pezh a 
felle dezhañ ober da stourm outo. E vennadoù, a glote gant soñj an uhelidi hag a
dlee degas gounid dezho, a oa graet d' o lakaat a-du gant an dug er stourm-se. 
Un dra a ziskouez e krogas Brizhkloareg da dagañ ar veleien e 1225 : er skrid-
klemm kaset da roue Frañs, er bloaz-se, e miz Kerzu, gant noblañs ar 
rouantelezh, a-enep kammvoazioù an dud-a-iliz, e weler er renk kentañ anv dug 
Breizh.

Pennañ klemmoù Per Dreux a-enep ar gloer, pe da gomz resisoc'h, abegoù-
diazez e stourm ouzh an Iliz, oa an taosoù ilizel hag an darempredoù gant an dud



eskumunuget.

" Trederannadur "," Pred-Eured " ha deogoù.

An dug, ar varoned, ha re all hep mar a glemme abalamour da zaou daos 
ilizel a oa bet savet e Breizh. Unan, anvet " Barn ar Re Varv " pe " 
Trederannadur ", a oa reiñ da berson ar barrez an drederenn eus madoù-annez pep 
den aet da anaon. Egile, anvet " Pred-Eured " a oa 40 gwenneg (a oa kalzik en 
amzer-se da reiñ d' ar person ivez evit pep lid eured graet gantañ. Ouzhpenn se 
e oa an deogoù. Ne nac'hed ket paeañ an deogoù-se, hogen kalz anezho a oa 
c'hoazh stag ouzh ar reizh c'hladdalc'hel, ha gant un den 1ik ez aent. Evit 
echuiñ an oberenn deraouet en 11-vet hag en 12-vet kantved, e felle d' an Iliz 
rediañ an dud 1ik-se, uhelidi hogos holl, d' o reiñ d' an eskob pe d' ar 
parrezioù, pezh a nac'he ober an darn vuiañ anezho.

Evit pezh a sell ouzh an deogoù, e oa ar gwir gant an Iliz. Anzav a ranker
e voe savet an deogoù eviti, hag e tleent mont dezhi. E-pad pell amzer avat e oa
bet lod anezho perc'hennet dre hêrezh gant tud 1ik, ha gwelloc'h e vije bet 
treuzvarc'hata eget heuliañ ar reizh strizh. Evit pezh a sell ouzh an 
trederannadur hag ar pred-eured, savet e oant bet evit derc'hel lec'h an deogoù 
pa vezent e piaou da dud lik, pe c'hoazh pa ne veze ket tu d' o dastum, evel da 
skouer er c'hêrioù. Savet e oant bet dre-holl, hag an uhelidi a ranke o faeañ 
evel ar re all. Ne oant ket tre hervez ar reizh, ha ne glote ket an 
trederannadur ervat ouzh erbedadurioù sened-iliz Naoned 1127 (a roe d' an aotrou
madoù-annez e sujidi eus ar partabl marvet hep kaout hêred war-eeun). Bezet pe 
vezet, kalz re bounner e oa an taosoù-se, hag Ar Baot a lavar « e voe ar 
varoned, an uhelidi hag ar bobl a-du gant an dug » en afer-se.
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Ar re eskumunuget.

A c'hallje e vije bet kavet un doare d'en em glevout, evel ma voe graet 
diwezhatoc'h. Diaesoc'h avat e oa diluziañ kudenn an eskumunugennoù hag an 
entredidoù. Galloud an alc'houezioù, nerzh notadurioù an Iliz a save diouzh ar 
bennreolenn-mañ : ur wech disrannet un den diouzh kumuniezh ar gristenien, e 
tlee ar feizidi chom, nemet ret-holl e vije, hep kaout an disterañ darempred 
gantañ. Ne veze ket aotreet an den-se da vreutaat dirak al lezioù-barn, ha goude
ur pennad merket er reolioù-iliz, ma ne anzave ket e wall, e tlee bezañ rediet 
da blegañ gant ar veli geodedel dre lakaat kastizoù danvezel warnañ.

Breizhkloareg a enebe ouzh kement-se. Bevañ a rae gant tud eskumunuget hep
bezañ chalet gant berz an Iliz. O degemer a rae en e lez, en e lezioù-barn, hag 
e vire zoken ouzh e senesaled hag e varnerien d' o rediañ da zistreiñ e barlenn 
an Iliz. Ober evel-se oa dismegañsiñ galloud an alc'houezioù, lemel dioutañ pep 
gwir-rediañ war an dachenn vedel. War ar poent-mañ, n' halle ket an Iliz plegañ 
hep dilezel he uhelvarnerezh buhezegezhel hag al lec'h-dreist a zalc'he e 
kevredigezh ar Grennamzer.

Enebiezh an uhelidi ouzh an lliz.

An uhelidi, avat, o devoa bec'h o c'houzañv ar berz lakaet groñs war an 
darempredoù gant ar re eskumunuget, a veze alies ur skoilh bras er vuhez 
keodedel. Ouzhpenn se, e sellent a-dreuz ouzh astennidigezh beli-varnerezh an 
Iliz, a zigreske kalz talvoudegezh ar veli-varnerezh lik, a vihanae gwirioù an 
dud a oa ar veli-se dezho. Ar re a biaoue deogoù a felle dezho o mirout. Gwall 
goustus, a gavent holl, an trederannadur hag ar "pred-eured ". Brizhkloareg, o 
broude da virout an deogoù, da zaremprediñ ar re eskumunuget, da chom hep paeañ 
ar " pred-eured " ha " barn ar re varv ", en doa eta tud en-dro dezhañ prest d' 
en em unaniñ gantañ evit stourm ouzh an Iliz, evel ma alie dezho ober. Dizale e 
voe taget beli an Iliz ha gwallgaset ar veleien a glaske o difenn.
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Ar stourm ouzh roue Frañs.

E 1226 e kendalc'has ar stourm taer ouzh an Iliz e Breizh. N' eus ket da 
grediñ avat e kemeras an dug kalz perzh ennañ war-eeun. Traoù all en doa d' ober
er-maez eus an dugelezh. Mont a reas er groaziadeg a-enep an Albiziz hag e seziz
Avignon gant roue Frañs. Ouzhpenn, evel ma oa intañv abaoe 1221, goude marv Alis
Vreizh, e felle dezhañ addimeziñ ha dont da vezañ kont Flandrez, o taougementiñ 
e c'halloud. Strivoù souezhus a reas evit kaout da wreg hêrez ar gontelezh-se, 
ar briñsez Janed, merc'h kont Henegouwen. Siwazh, dimezet e oa-hi endeo gant 
Fernant Portugal.

« Klask dimeziñ a-ouez d' an holl gant ur wreg a oa bev he gwaz, » eme 
Lobineau, « a vije bet kavet dic'hallus gant un all, hogen ne veze Brizhkioareg 
digalonekaet gant netra evit kaout e c'hoant. » A-benn e teuas da c'hounit asant
ar briñsez, ha zoken hini ar Pab, a dorras he dimeziñ gant Fernant. Brizhkloareg
a c'hwitas koulskoude.

Pa varvas Loeiz VIII, roue Frañs, d' an 8 a viz Du 1226, e klaskas hon dug
tizhout uheloc'h : diskar galloud ar rouanez-adrenerez Gwenn Gastilha, ha gouarn
ar rouantelezh e-pad minoriezh ar roue Loeiz IX, a oa unnek vloaz a-boan.

Kevrediñ a reas a-enep ar rouanez gant Tepot kont Champagn hag Huon 
Lusignan kont ar Marz. Al lizhiri-kevredigezh a zo eus dibenn 1226 pe derou 
1227. Lec'hioù-kreñv a oa e dalc'h ar gevredidi : Thouars ha Parthenay e Poatev,
Bellême e Perch. Saint-Jame de Beuvron, e Normandia-Izel, a oa bet kreñvlec'hiet
gant Brizhkloareg. E Thouars edo ar braz eus o soudarded.

Feur-strid Vendôme.

Ar rouanez Gwenn gant he mab hag un arme niverus a yeas d' en em ziazezañ 
e Chinon. Eno edo d' an 20 a viz C'hwevrer 1227. Emzivizoù hir a voe etrezi hag 
ar gevredidi, hag e-keit ha ma padent, kont Champagn, o tilezel e genseurted, a 
yeas a-du gant ar rouanez. An daou all a rankas eta mont da gaout ar roue e 
Vendôme, d' ar 16 a viz Meurzh 1227, evit sujañ dezhañ.
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An emglev skoulmet gant Brizhkloareg a voe ken gounidus evitañ ha pa vije 

bet trec'h. An adrenerez a douas reiñ da bried da Yolanda Vreizh, merc'h an dug,
ar priñs Yann, trede mab ar roue Loeiz VIII, hêr da vroioù Men hag Anjev ; hag o
c'hortoz ma vijent dimezet (rak yaouank-flamm e oant c'hoazh o-daou), e talc'hje
Per Dreux kêrioù Angers, Beaugé, Beaufort, gant an holl wirioù ha domanioù stag 
outo ; ouzhpenn se, Brizhkloareg, a oa bet fiziet ennañ gant ar roue Loeiz VIII 
dalc'hidigezh kastell Saint-Jame de Beuvron ha kêr Bellême evit ur mare, a 
zeuas, dre feur-skrid Vendôme, da gaout ar berc'hentiezh hêrezhel anezho, hag 
ivez koad Bellême ha kastell La Perriére e-kichen, gant an diviz avat na raje 
ket savadurioù nevez da greskiñ nerzh ar c'hreñvlec'hioù-se.

Mamm sant Loeiz a c'hortoze, o vezañ ken madelezhus e-keñver Brizhkloareg,
na zelleze ket seurt madelezh, stagañ start ouzh ar roue ur priñs a wad roueel, 
o reiñ kement a splet dezhañ ha d' e vugale. C'hwitañ a reas koulskoude.

Bodadeg Redon.

Distro da Vreizh goude ar gounid-se, diglok hogen bras a-walc'h evelkent, 
Brizhkloareg en em roas gredus d' ar stourm ouzh ar veleien. E 1227 e c'halvas e
Redon ur vodadeg veur eus an noblañs, hag eno ez aozas ar stourm-se en un doare 
reoliek, padus hag e gwir efedus. Goude bezañ diskleriet gant taerded 
drougoberoù ha kammvoazioù an dud-a-iliz, e c'houlennas digant izili ar vodadeg 
en em unaniñ evit herzel outo. War e urzh, an holl a douas o le chom hiviziken 
hep paeañ an trederannadur hag ar " pred-eured ". chom hep reiñ an deogoù d' an 
Iliz, o mirout evito o-unan, kenkoulz hag ar madoù-iliz all a zalc'hent, 
daremprediñ ar re eskumunuget hep teurel pled ouzh an eskumunugenn, hag hep ober



mann evit o rediañ da zistreiñ e kumuniezh ar feizidi. An dudjentil hag ar 
varnerien na oant ket e bodadeg Redon a rankas touiñ heñvel dirak senesaled hag 
ofiserien an dug.

Ar veleien avat e enebas kreñv ouzh al le-se hag ar pezh a venned ober da 
heul, dreist-holl a-zivout an deogoù hag ar re eskumunuget. Ac'hano, dre Vreizh 
a-bezh, tabutoù, rendaeloù, kabaduilh, hep kalz damant ouzh personelezh ar 
veleien : berr-ha-berr, strafuilh ha keflusk dre-holl.
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Per Dreux eskumunuget.

O welout an dizurzhioù-se, e kavas d' an eskibien e oa o dlead ober un dra
bennak. Alioù ha kemennadurioù hegarat a gasjont d' an dug da gentañ. Ne reas 
van ebet. Neuze, seizh eus an nav eskob, re Roazhon, Sant-Malo, Dol, Sant- 
Brieg, Landreger, Leon ha Gwened, a eskumunugas an dug hag an holl re o doa 
touet le Redon.

Ar re a damallas hag a gondaonas taerañ a voe, war a hañval, eskob Sant-
Brieg, Gwilherm Pinchon, eskob Landreger, Stefan, eskob Roazhon, Joselin, rak 
warno eo e kouezhas kounnar an dug dreist-holl. Lakaat krog a reas en o madoù, 
hag o harluañ diouzh Breizh. Hep mar ez eas ar re all d' en em repuiñ tu bennak 
evit bezañ diogel.

Eskibien Sant-Brieg ha Roazhon a yeas da Roma. Eno, en o anv hag en anv o 
c'henvredeur, e tisplegjont d'ar Pab Gregor IX stad truezus o bro, ouzh e bediñ 
da gemer e ziarbennoù evit herzel. Ar Pab, o vezañ amprouet gwirionez 
diskleriadurioù an daou eskob, hag aet sur n' halled ket dont a-benn eus 
Brizhkloareg dre zouster, a gasas ur bref da eskob Ar Mans, a oa karget da 
seveniñ e urzhioù. Er bref-se e c'hourc'hemenne d' an holl re o devoa touet le 
Redon e zianzav, war boan bezañ eskumunuget ma nac'hjent. An dug, meneget dre 
anv, a oa eskumunuget, hag an entredid lakaet war zouar e zugelezh, e holl 
aotrouniezhoù, e chomlec'h personel, ne vern pelec'h e vije ; berzet e oa lidañ 
eno nep ofis, plediñ gant nep oberiadur ilizel, reiñ nep sakramant, nemet 
badeziant d'ar vugale nevez c'hanet ha kofez d ar re e par ar marv. Ma nac'hje 
an dug plegañ a-raok pevar miz tremenet goude kemennidigezh ar bref, ne vije mui
liammet e gevredidi, e wizien, e sujidi outañ dre nep le na dlead ebet.

Un irienn nevez.

Hep mar e voed mantret-krenn e Breizh gant ar berzidigezhioù-se. Bez' e oa
diskar ar vuhez relijiel en dugelezh a-bezh, ha netra n' halle ober brasañ 
diouer da boblañs kristen-rik an 13-vet kantved.
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An dug avat ne voe ket chalet. Kuitaat a reas e vro evit distreiñ da 

Frañs, hag eno aozañ ur c'hevredad nevez a-enep ar rouanez Gwenn. Ar wech-mañ e 
oa bet kavet ur priñs eus al lignez roueel evit kemer lec'h an adrenerez, ha 
bodet an iriennerien en-dro dezhañ : Fulub Hurepel, kont Boulun, mab yaouaer 
Fulub-Aogust hag eontr Loeiz IX. Ar bennrenerien, war e lerc'h, oa Konted 
Champagn ha Marz, Engerant Coucy, h.a.

An darn vuiañ anezho o doa diegi da dagañ a-raok ar re all. Brizhkloareg, 
er c'hontrol, a veze atav prest d' ober trouz evit dedennañ warnañ evezh an dud.
Ar gevredidi, bodet e Corbeil war-dro kreiz ar bloaz 1228, a zivizas e vije eñ a
savje da gentañ. Ha dizale e krogas trumm da wastañ douaroù ar roue.

Per Dreux trec'het.

Ne voe ket heuliet e skouer gant ar re all, avat. Tepot Champagn, evel er 
bloaz diagent, a yeas adarre a-du gant ar roue, hag ar paour kaezh "Perig " a 
Vreizh a vanas e-unan da zougen ar bec'h. Galvet e voe gant ar roue e Melun d' 



an 31 a viz Kerzu 1228 evit diskleriañ perak en doa dalc'het seurt kundu, ha 
barnet e voe da goll kement en doa bet en Anjev dre feur-skrid Vendôme. War un 
dro e kerzhas un arme vras, en he fenn ar rouanez Gwenn hag ar roue yaouank 
Loeiz IX, war-zu Bellême e-kreiz ar goañv, hag ar gêr a voe sezizet - ur seziz 
diaes, graet a youl start, - ha kemeret. Kemeret ivez e voe ar c'hoad, kastell 
La Perrière, e berr kement en doa bet Brizhkloareg dre feurskrid Vendôme eno.

Gwall gerseet e voe Per gant kemeridigezh Bellême, a oa bet kreñvaet 
gantañ a-zoare. O welout edo an arme roueel prest da zont e Breizh, e kasas 
kannaded d' ar roue evit kemenn e oa darev da sujañ dezhañ ha da reiñ digoll eus
an droug en doa graet. Dre ma oa ar goañv e voe lamet an arme. An dug ne 
zalc'has tamm d' e bromesa, ha ne glaskas nemet an tu d' ober brezel adarre.

An eil irienn-se a-enep an adrenerez, oc'h echuiñ en un doare ken mantrus 
gant kemeridigezh Bellême, koll an aotrouniezh kaer-se hag an holl zomanioù ken 
kaer all bet perc'hennet gant Brizhkloareg dre feur-skrid Vendôme, ar brezel-se 
e 1228-1229 a voe evitañ muioc'h eget un drouk-verzh : pladet e voe a-grenn. En 
abeg da se e voe, dre ret, ur spanaenn er stourm ouzh an dud-a-iliz. Dalc'hidi 
hag heulierien an dug, o welout ar c'hemm iskis deuet war e blanedenn, ne voent 
mui ken balc'h, ha goanag a savas e kalon e enebourien.
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E-giz-se e tro ar rod war ar bed-mañ : ar roue Fulub-Aogust a oa bet 

gwelloc'h gantañ reiñ dugelezh Vreizh da Ber Dreux eget da Herri Penteür, o 
krediñ suraat kevredad an dugelezh gant Frañs a-enep Bro-Saoz. Ha bremaik e 
welimp Per Dreux o tigeriñ dorojoù Frañs d' ar Saozon, hag Herri Penteür o 
tifenn ar Frañsizien.

Kenstagadur (intégration) : « Ar gwir da vevañ roet d' an nesañ gant ma teuio da
vezañ ar pezh ez omp ». - Robert JOLIN.
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Youenn OLIER

A-hed an deizioù

MEZHEVEN 1972.

Sul a zo anezhi hiziv. Emañ an amzer gaer o tont a-benn ar fin, marteze. 
Un iskis a viz Mezheven hon eus bet avat, rividik ha teñval, glavek hag avelek, 
ma ne oa ket tu zoken da chom el liorzh da lenn e gwasked ar vezvenn en ur 
sellout ouzh glasvezh al leton pe veurlarjez ar bleunioù, en ur selaou ouzh 
sutadennoù pennek ul labous bennak o nijellat a vod da vod, geizoù ar vugale o 
c'hoari er porzh, bourbl ar monedone war ar boulouard. Hogen, goude ma vije bet 
brav an amzer, daoust ha goar am bije bet da landreantiñ gant niverenn diwezhañ 
Imbourc'h da fardañ hag an embannadurioù all da gempenn : buhez ur galeour eo 
hini emsaverion zo (ne lavaran ket ez eo hini an holl re a soñj dezho ez int 
emsaverion) ha moarvat an digarez nemetañ am eus eo ne c'hell ket unan tec'hout 
diouzh ar garg a zo bet sammet warnañ. Pep hini en deus e donkadur, setu holl.

Gwechall, pa oa c'hoazh krennarded eus ar vugale a zo bremañ tudoù yaouank
war o studi, e c'hoarveze ganeomp mont da dremen endervezh ar sul war aod ar 
Rañs pe Sant-Malo. Kouronkañ a raemp war un draezhenn bennak ha distreiñ war-dro
seizh eur pe eizh eur. Hogen kollet hon eus ar boaz-se pell zo ha ret eo 
lavarout n' eo ket un drugar ken en em gavout gwasket en ur steudad kirri dek 
kilometrad bennak a-raok tizhout Roazhon, ha lakaat ugent munud d' ober teir lev
bennak ; hag ivez, gwerso ivez ez eo aet ar vugale da dud yaouank, dezho o 
c'hamaladed hag o frankiz, na petra, ha gwell ganto galoupat o-unan e-lec'h ma 
karont, ha reizh eo kement-se moarvat : an tiegezhioù n' int ket evit padout da 
viken, n' eus forzh penaos, hag ar vuhez a rank kenderc'hel.
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Evel-se ned an mui gwall bell d' ober troiadoù war ar maez gant ar re 
vihan da sul pa c'hoarvez ganin mont er-maez eus an ti. Aliesik e skoan war-du 
an hanternoz. N' eo ket dav treuziñ kêr Roazhon penn-da-benn. A-walc'h eo 
tizhout Sant-Gregor, - ul lev bennak diouzh du-mañ - evit kavout ar ploue hag un
tamm sioulder. Ar vourc'h-mañ, da vihanañ, n' eo ket bet kemmet kalz abaoe ar 
mare m' em eus hec'h anavezet evit ar wech kentañ a-raok ar brezel, pemp bloaz 
bennak ha tregont zo bremañ ; heñvel eo bepred an iliz parrez e-lec'h e voe 
person ar Santig Du, gant e dour mein-sklent - seurt a vez kavet er rannvro-mañ 
peurvuiañ - hag ar vered war he zro. D' an dilost-hañv e vourran o vouara er 
pradeier tro-dro, a-hed ar c'hleuzioù a chom en o sav c'hoazh (evit pegeit ? 
Nevez zo ez eus bet diskaret un hent-kev gwaskedek ha leun a zudi evit reiñ 
digor d' ar c'hirri-tan betek un atant) ; plijet e vezan ivez o vale war ribloù 
ar ganol he dourioù lor o kammigellañ dre greiz ar pradeier ; plaen eo ar vro, 
sioul, peoc'hus, diskuizhus, dres, ivez.

Boazet eur da veuliñ kaerderioù "Breizh-Izel". Soñj am eus bezañ lennet 
gwechall levrioù Anatol ar Bras (piv a lenn anezho hiziv ? E pelec'h e c'hellfed
o c'havout a-hend-all pa n' emaint nemet e don al lenndioù poultrennek ?) a rae 
fae war weledvaoù " Breizh-Uhel " ; tamall a rae dezho bezañ skors, plaen ha 
disliv. D' am soñj koulskoude n' eo ket bet ar skrivagner gallek-mañ reizh tamm 
ebet ouzh rannvroioù reter ar vro e-lec'h ez eo ken stank an toleadoù livus hag 
ec'hon o diabelloù hag e kornog ar vro, daoust ma ne gaver netra par, gwir eo, 
da ledanded an dremmweliadoù a zizoloer eus lein Menez Hom pe Venezioù Are. 
Padal, endro da Roazhon, ez eus koadeier bras dreistgoñvor, eus ar re vrudetañ, 
evel koad Pempont, Brekilien, Liverieg, Sant-Albin-an-Hiliberenn ha me oar-me, 
lennoù en o c'hreiz a-wechoù ha bourrus meurbet tachadoù zo anezho ;leun a 
veurded hag a gened eo ivez linennadoù ar gweledvaoù a zizoloer a c'horre 
uhelennoù ar Stêr Winun, ar Stêr Izol pe ar Rañs. Traoniennoù ha stankennoù 



koant glasvezus a gejer ganto ivez pa skoer war-du ar gevred pe ar c'hreisteiz 
war hent Kastelbrien, da skouer ; an dra-se dres am eus merzet adarre en devezh 
all oc'h ober un droiad betek Felgerieg-Bihan, e kornioù-bro ha n' int ket 
anavezet mat c'hoazh ha na vezont ket evit se kennebeut aloubet da sul gant 
engroezioù Roazhoniz o klask tec'hout diouzh o zourioù beton ha gwer.
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Edon o lavarout avat ez an aliesoc'h da bourmen etrezek an hanternoz eget 

trema 'r c'hreisteiz. Ha moarvat ez in aliesoc'h c'hoazh hiviziken maz eo bet 
beziet va mamm ivez e-tal va zad ha va zad-kozh e Sant-Jermen. Eus du-mañ ez eus
peder lev da dapout ar vourc'hig-se. Kuitaat a reer diazenn Roazhon o tiraez 
Sant-Jermen : betek eno e c'heller merzout bep an amzer an tiez pri-se a veze 
savet gwechall war ar maez en diazenn-se, darn anezho o peur-gouezhañ en o foull
diwar vremañ rak pell zo ez eo aet da get gouenn ar vichourourion a oa gouest da
aozañ ar seurt annezioù. E Sant-Jermen avat en em gav ar mengleuzioù kentañ en 
hanternoz da Roazhon, e-harz an tornaodoù ma ra ar stêr Izol he zreuz etrezo. 
Dre hentoù serz ha kammigellek e saver betek kern an uhelenn maz eo gwintet 
warni ar gêriadenn ha n' eus anezhi nemet ur straed hir, bevennet a bep tu gant 
he ziez bihan e maen-krag ar mengleuzioù end-eeun, daou solieradur dezho, gant 
an ilizig parrez gwintet war ur savenn ha damguzhet a-dreñv ur bodad gwez : n' 
eo ket troet c'hoazh Sant-Jermen d' ur gêriadenn hunva, strewet enni ar 
c'henkizioù cheurc'h, evel nouspet bourc'h endro da Roazhon : hi ivez a zo 
chomet heñvel ouzh pezh e oa - war-bouez nebeut - un tregont vloaz bennak a zo. 
Eus al laez, dirak va selloù, er c'hreisteiz, en em zispleg ur blaenenn hir war-
du Roazhon hag er c'hornog, en tu all d' ar stêr ha d' ar ganol, en em ziskouez 
mengleuzioù o c'hribelloù koadek, stag ouzh turimelloù en em astenn pelloc'h 
etrezek Mousterel-ar-Rivinoù.

Evel-se ivez ez eo aet va mamm ivez da repoz e douar bered Sant-Jermen, 
tregont vloaz war-lerc'h va zad. Soñjet he doa a-wechoù mont da c'hourvez e-tal 
he zud e bered Waien ; abaoe meur a rummad e oa chomet he gouenn stag ouzh ar 
c'horn-douar-se ha pep hañvezh a dremene a-hont en ti a oa bet d' he zud 
gwechall. E Gwaien ivez ez adkave un nebeut re gozh he doa anavezet en he 
yaouankiz, distankoc'h-distankañ bep bloaz avat (me va-unan a welas anezho o 
steuziañ a-hed ar bloavezhioù) ; hogen he bugale o devoa graet o annez holl e 
kêrbenn Breizh evelti douaret e oa bet he fried ivez tost da Roazhon. An tamm 
douar-mañ eus reter ar vro a zo deuet eta da vezañ douar he gouenn ivez. Ha 
moarvat ivez, peseurt diforc'h a c'heller ober hiziv etre reter ha kornog ar vro
?
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Du-se e Sant-Jermen eta ez eo aet kuit va mamm da repoz. Hiziv c'hoazh em 

eus poan da soñjal da vat n'emañ ket mui ganeomp. N' eus kemm ebet en he ranndi 
e Roazhon. Krediñ a c'hellfen a-wechoù emañ o vevañ e Gwaien bepred, evel ma rae
bep hañv, pe ez eo aet d' ober un dro e kêr. Gouzout a ran koulskoude ne zeuio 
mui biken da zigeriñ an nor din gant he mousc'hoarzh sioul ; ne azezo mui e 
skoaz din er gegin pe er sal-debriñ d' ober un tamm marvailh ganin. An holl 
draoù-se a zo echu da viken.

Abaoe meur a viz e ouien ne vije ket mui chomet pell ganeomp, abaoe miz 
Gwengolo ma oa kroget ar c'hleñved enni da vat. Adarre edon gant an hevelep 
enkrez am gwaske tregont vloaz zo p'am boa ranket arvestiñ, dic'halloud, ouzh 
kerzh dizamant ar c'hleñved a zlee sammañ va zad. Moarvat e oa krisoc'h va anken
neuze en ur stumm rak a-boan e teuen er-maez eus va bugaleerezh hag e barr an 
oad edo va zad. Hogen en dro-mañ adarre e oan mac'het gant merzad un tonkad 
didec'hus : n' eus pare ebet, n' eus forzh penaos, d' ar gozhni ha n' eer ket da
oberata da c'hwec'h vloaz ha pevar-ugent. Adal an derou e ouien ne oa netra da 
c'hedal nemet an Ankou, en un dazont diasur ha sur war un dro, nes bras avat hep
mar ebet.

Eus an anaoudegezh-se a oa boutin etre va mamm ha me avat ne voe anv 
biskoazh. Dont a raen evel boaz ; divizout a raemp evel kustum diwar-benn ar 
pezh e oamp kustum da gomz, an darvoudoù, studioù ar vugale, an ehanoù, ur bern 



kudennoù bihan douarel, nemet bep an amzer un damveneg goloet eus an amzer na 
vije mui aze, ma vije « e-lec'h-all », en ur « bed all ».

Danvez hon divizoù ne oa ket kemmet, a lavaren. Bez e oa avat testennoù na
voe ket anv anezho biskoazh d'ar mare-se, daoust pegen tost bennak e oant d' am 
spered-me, hini Breizh hag an Emsav, da skouer. Ne oa ket va mamm emsaverez. N' 
he doa ket komprenet perak e oan deuet d'an Emsav ; enkrezet e oa bet meurbet d'
ar mare ma oan troet a-du gant an « emrenerion » e-pad ar brezel ; ne veize ket 
mat an abegoù o devoa va degaset da zibab an hent-se. Moarvat - ha kement-se a 
zo iskis - e oa Brezhonez a galon hag a spered ; bourrañ a rae moarvat o klevout
ar yezh ha komz a rae ganin a-wechoù e brezhoneg : gwechall a-hend-all ne 
implije nemet ar yezh-se gant he zad, he breudeur hag he c'hoarezed ; souezhet 
ha boemet e oa bet gant azginivelezh ar brezhoneg. Ha padal n' eo ket bet 
biskoazh evit reiñ un dalvoudegezh bennak da hemañ. Hag an dra-se a c'heller 
kompren aes a-walc'h. N' he doa ket desket lenn he yezh zoken : ne ouie ket 
petra oa skrivet enni. Ma oa ul lennegezh bennak enni n' oa ket evit reiñ pouez 
dezhi dre ma ne oa den oc'h ober anv anezhi e neb lec'h. Me 'gred, ouzhpenn-se, 
e oa chomet ar yezh stag e spered va mamm ouzh ur bed a oa aet da get ha n' he 
doa keuz ebet dezhañ, bed ar baourentez hag an dienez, bed ar c'hañv hag ar 
c'hleñved diremed. Meur a wech em eus he c'hlevet o lavarout ne oa kemm ebet 
etre Breizh wechall, evel m' he doa anavezet anezhi, hag ar broioù isdiorreet ma
lenne kel anezho er c'helaouennoù. Hama ! Ar brezhoneg a oa stag ouzh ar bed-se 
hepken en he spered. Penaos, a c'houlennan adarre, he dije gellet reiñ un 
dalvoudegezh bennak dezhañ ? P' hor boe, me ha va c'hoar, savet tiegezhioù 
brezhonek e oa bet souezhet ha bamet adarre : n' he doa ket enebet na klemmet 
adal m' he doa merzet e oa gouest ar vugale da zeskiñ ken buan all ar galleg 
hogen n' he doa ket klasket nemeur komz ouzh ar vugale e brezhoneg ur wech ma 
oant deuet da c'houzout un tamm galleg : gwir eo ivez he doa desavet ac'hanomp e
galleg.
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Kement-se ne dalv ket e oa gall a spered evit se. Na va zad na va mamm n' 

o doa anaoudegezh ebet eus istor na sevenadur Bro-C'hall na perzh ebet enno 
kennebeut (moarvat evel kantmiliadoù a werinourion e Breizh). Hogen adal ma oa 
deuet va zad da vezañ soudard el lu gall ha goude-se kargiad ar Stad c'hall e oa
bet stad enni o c'hounit un doare saviad dezvadel a ziogele dezhi ur surentez n'
he doa bet biskoazh en he yaouankiz. Va mamm ne ouie netra diwar-benn Bro-C'hall
hogen betek ar fin ez eo chomet stag ouzh un aozadur en doa bevet anezhi a-hed 
he buhez ken he doa goulennet zoken bezañ herberc'het en ur c'hlañvdi eus al lu 
gall e dibenn he c'hleñved.

Danvezel rik e oa an emstagidigezh-se moarvat. Ne gav ket din he deus va 
mamm tennet lorc'h - ar pezh a reas va zad - eus meurded pe glod Vro-C'hall. 
Lavaret em eus ne ouie ket petra oa Bro-C'hall. Diseblant e oa ouzh kement-se, a
gredan. He gwir vammvro a oa an Iliz pe an neñv. Evel-se eta na bro na stad n' o
devoa gwirvoud ebet eviti ha gant ur galon seder e tremme ouzh ar steuziadur 
anezho. Dre m' he doa ur feiz don he devoa ivez ur skiant lemm eus netra an holl
aozadurioù ha krouidigezhioù denel. Gant ar feiz kristen-se e oa gouest da varn 
n' eus forzh peseurt politikerezh a c'halloud (ha moarvat, pep politikerezh a 
hañvale dezhi bezañ ur c'hoari a c'halloud hepken). Dre ma ne hiraezhe da 
c'halloud ebet - ha sur mat ivez kalz merc'hed a zo heñvel outi er c'heñver-se -
ne wele ket mat peseurt talvoudegezh a c'helle kaout nep politikerezh ; hogen 
war ar poent-se ne c'hellen ket bezañ a-du ganti evel just. Ar politikerezh n' 
eo c'hoari a c'halloud nemet dre zegouezh (ha sur mat e c'hell unan koll e ene 
er c'hoari-se en un doare droch) hogen en ur marevezh tremen dreist-holl evel 
hon hini ez eo ivez alc'houez an dazont. Va mamm n' he deus ket merzet e oa 
tonkadur an Feiz kristen deuet dezhi a-berzh rummadoù ha rummadoù a Vrezhoned 
kristen hag a garge he buhez en he fezh stag ouzh an darvoudoù politikel o-unan.
Dre ur c'hras arbennik he devoa miret ur feiz a oa koazhet dija kalz en he 
rummad hi a oa deuet a-stok ouzh ar sevenadur skiantelour, marc'hadelour ha 
stadelour a zo deuet da vezañ hini Europa ar c'hornog abaoe daou gantved bennak.
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Setu, e-pad he c'hleñved diwezhañ n' eus bet etrezomp nemet komzoù goloet 



a-zivout kudennoù zo, evel bepred, e gwirionez, rak pell zo ne vreutaemp ken 
diwar o fenn. Er sizhunvezhioù diwezhañ avat, goude ma voe aet tre en ospital, e
teuas va mamm da vezañ diseblant muioc'h-mui ouzh safar ar bed-mañ. Ne roe mui 
he spered heklev ebet d' an darvoudoù diavaez. Distreiñ a rae d' he buhez 
diabarzh, d' un tremened pell, d' he yaouankiz ; kerseennoù kozh a samme anezhi 
endro ; un tamm keuz a ziskoueze kaout d' ur eurvad n' he doa ket bet. Eus he 
marv ne gomze ket nemet dre zamveneg bepred ; ar soñj anezhañ ne guitae he 
spered gwech ebet avat ha diouzh ar sell ankeniet a stage ouzhin a-wechoù e 
ouien e soñje e oa dezhi ar wech diwezhañ va gwelout war an douar-mañ. Diaes e 
kave bezañ prederiet en aner, pa oa anat ne vane mui spi ebet dezhi da bareañ. 
Adal m' he doa meizet e oa diwezh he buhez o tont he devoa prientet pep tra evit
he c'himiad, aozet an dilhad a felle dezhi gwiskañ evit he beaj diwezhañ, 
diskleriet penaos e felle dezhi e vije fichet ar gwele-kañv. D' ar c'houlz-se e 
oa aet skuizh o c'hortoz hag o c'houzañv dalc'hmat. Goulennet he doa e vije 
lavaret un oferenn evit ma vije dieubet diouzh ur vuhez ha na oa mui nemet poan 
eviti, evel ma veze pedet gwechall e chapel Santez-Eved e Gwaien evit ar re a 
c'hede re bell pred an Ankou. Nouennet e oa bet. Ha padal hag hi war he 
zremenvan e tiskoueze a-wechoù ivez bezañ e chal gant munudoù bihan ar vuhez 
pemdeziek a ranke kenderc'hel war he lerc'h, gant an ti he doa pledet gantañ e-
pad bloavezhioù e Gwaien. Da zeiz he marv, pa oan deredet eus Kerhan e-lec'h 
edon o kemer perzh en un devezh-studi eus S. A. E., da heul un taol pellgomz, he
doa goulennet diganeomp mont da verennañ pa oa deuet an eur da vont, e-giz pa 
vije bet an devezh-se un devezh ordinal : hag e gwirionez abaoe pell edomp o 
c'hortoz ar marv-se evel ma c'hortozer ur c'hanedigezh.
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Distroet e oan e derou an endervezh, d' ar seizh a viz Ebrel-se. Hinoniñ a

rae en devezh-se ; en tu all d' ar straed e verzen ar gwez tilh nevez deliaouet 
e porzh un ti-skol. Ne c'helle mui va mamm komz hogen hec'h anaoudegezh a vire 
bepred ha gouzañv a rae diwar ar sec'hed. Daoust d' he foan e strive da virout 
betek ar penn an dellid diavaez-se a zo ar stumm kentañ eus an doujañs en deus 
an den evitañ e unan.

E dibenn an endervezh em boa kuitaet ar gambr evit ober un dro er gêr. P' 
edon du-se e voe pellgomzet din gant va c'hoar e oa echu pep tra hag he doa va 
mamm kuitaet ar bed-mañ. Damc'houde ez adwelis he c'horf en he ranndi hogen dija
ne oa mui heñvel : un doare yaouankiz berrbad a oa deuet en he neuz, an hevelep 
hini am boa merzet e kerc'henn va zad dres war-lerc'h e varv. Klevet em boa 
neuze gant va c'hoarezed penaos e oa tremenet : p' he doa santet e oa erruet ar 
mare diwezhañ he doa tennet hec'h-unan ar reizh oksigenañ a oa bet lakaet dezhi 
hag he doa en em lezet da vont.

Marv un den evit aotrouion ar bed-mañ n' eo nemet ur sifr er stadegoù ha 
netra ken. Evit pep hini ac'hanomp moarvat ez eo an darvoud pennañ, an hini a ro
he ster leun d' hor buhez, an hini a zlefe bezañ assammet ganeomp betek ar penn.
En hor sevenadur avat n' en deus ar marv lec'h ebet peogwir n' en deus er 
sevenadur-se ster ebet. Bez ez eus anezhañ er c'hontrol an nann-ster e-unan 
peogwir e tistruj an hini nemetañ a c'hellfe reiñ ur ster dezhañ. Evel-se ivez e
tec'h an dud e pep doare diouzh keal o marv o klask ur ster d' o buhez er-maez 
eus o bezoud, en Istor ha me oar-me.

337
Komzomp eta eus an Istor. Marteze e oa hor gwerin er-maez eus an Istor 

evel ma lavar deomp darn hiziv hogen gouest e oa da reiñ ur ster d' ar vuhez. En
amzer-mañ avat n' eus mui gwerin ebet daoust d' ar pezh a c'hell krediñ ha 
kontañ hiniennoù zo. Ha gwell eo deomp bezañ kalonek a-walc'h evit anzav an dra-
se. Ne chom nemet rummoù bourc'hizion, bourc'hizion varc'hadelour ha 
bourc'hizion stadelour, o stourm kenetrezo evit kemer ar galloud. Hogen ne vern 
peseurt rumm a c'hounezo an emgann arvarek-se, sur eo evelkent ne vo gouest hini
ebet eus an daou rumm-se da gemm netra e sevenadur hor bro nag e sevenadur ar 
bed. Ar re a gav dezho ez int gouest da gemer perzh en Istor oc'h harpañ an eil 
rumm pe egile a zo e dalc'h un emdouell pe un abafted iskis : kemer perzh en 
Istor n' eo evito, e gwirionez, nemet bezañ lodek en ur c'hoari e-lec'h n' o 



deus tamm kartenn ebet, e-lec'h ez eo truket an diñsoù, e-giz pa ne vije ket an 
Istor gwirion hon Istor-ni da gentañ a-gevret gant ar re o deus darempred war-
eeun ganeomp...

Ne vern : evidon-me, ne gav ket din ez eo oc'h heuliañ falsprofeted an 
amzer-mañ e c'hello hor pobl respont d' he galvedigezh wirion.

War ar stern

René Le Gléau
SYNTAXE DU BRETON MODERNE
1710 - 1972
• 130 pajenn
• 50 skrivagner
• 100 oberenn
• 1.000 skouer eus ar yezh arnevez
• Un nebeut displegadurioù e galleg
• Ar skouerioù e brezhoneg hepken
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NOTENNOÙ

Gant I. Gag, Lukian Kergoat, Per Penneg, Ronan Huon

Hor Mignoned

Denise GUIEYSSE hag Ange LUEC a zo laouen o kemenn deoc'h ez int bet euredet d' 
an 8 a viz Gouere, e Vitry-sur-Seine.

Pierrette LONCLE hag Alan DURAND zo laouen o kemenn deoc'h o eured a zo bet 
lidet ent-prevez e Plagad, d' ar 15 a viz Gouere.

Bernez GESTIN ha Marzina MALLEDANT zo laouen o kemenn deoc'h ez int bet euredet 
en iliz-parrez Plistin, d' an 31 a viz Gouere.

Lena LOUARN ha Yann JEGOU a zo laouen o kemenn deoc'h ez int bet euredet en iliz
Sant-Stefan Roazhon, d' al lun 4 a viz Gwengolo.

Ivon ABIVEN, Gwenola ar BARZIG hag o merc'h Lenaig a zo laouen o kemenn deoc'h 
ganedigezh Eneour-Erwan, e Pondi d' an 18 a viz Gouere.

Hor gwellañ gourc'hemennoù.

Kañv

Aet eo da anaon hor c'houmananter E. BOISECQ, oberour an dastumad barzhonegoù " 
An Triskell ", d' ar 27 a viz Mezheven e Pariz.

Hor gourc'hemennoù a gengañv a gasomp d' e familh ha d' e vignoned.

Priz " Al Liamm " 

Moulet ez eus bet 1.000 skouerenn eus niverenn 151 " Al Liamm ", 108 pajenn 
enni. Gant ar mizoù-kas hag ar c'hlichedoù he deus koustet 4.734,87 lur.

Hol lennerien a skriv

Hol lenner A. Gueguen a skriv :

« Va gourc'hemennoù deoc'h evit oberennoù Xavier de Langlais ha Youenn 
Drezen o paouez dont er-maez. Gourc'hemennoù dreist-holl evit stumm-diskouez al 
levrioù hag evit bezañ dibabet oberennoù ken kaer. »

339



" Skol Louarn Veig Trebern " 

Deut eo a-zindan ar wask levrenn gentañ romant diwezhañ Youenn Drezen - 200 
pajenn ez eus enni (ment 16 X 24 gant ur golo skeudennet).

war Lafuma niverennet : 30,00 lur
war baper all : 25,00 lur

Mlle J. Queillé, 47, rue Notre-Dame, 22200 Guingamp - c.c.p. 1136-82 Rennes.

25vet Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerien

Dalc'het eo bet ar c'hamp (15 devezh e brezhoneg penn-da-benn) e Kemper, eus ar 
15 d' an 29 a viz Gouere 1972. Hiver an dud tremenet ha chomet penn-da-benn a zo
bet an uhelañ biskoazh tizhet. 176 den a zo bet er c'hamp, 67 eus an eil devezh 
d' egile. Pevar miz e oa an hini yaouankañ hag un 70 vloaz bennak an hini 
koshañ. 110 den a oa dindan 25 bloaz, 40 plac'h ha 70 paotr. Kelted tramor a oa 
ivez, pemp eus Bro-Gembre hag unan eus Iwerzhon.

Ur brezegennig a zo bet bep beure a-zivout ur skrivagner pe un oberenn bennak. 
Armañs Ar C'halvez, Youenn Drezen, Arzel Even, Ur Breizhad oc'h adkavout Breizh,
Al Liamm, Barzhaz-Breizh, h.a. Skol a zo bet graet bemdez eus 9 eur da greisteiz
e 4 rumm : daou evit ar re a oa krog da zeskiñ ar yezh, unan evit ar re a 
briente an Trec'h Kentañ, hag unan evit an " danvez skrivagnerien ".

Prezegennoù a zo bet a-wechoù da unnek eur, goude merenn, pe goude koan gant Per
Denez, an Dr Roparz, an It. Kervella, Malo Louarn, Herve ar Menn, h.a.

A drugarez da dud Kemper ez eus bet ur valeadenn aozet bemdez war ar maez pe war
an aod e Sant-Voran, Sant-Kadou, Santez-Barba, Santez-Anna ar Palud, ar 
Stangala, Mirdimor Bollore, Lokornan, h.a.

Ur veilhadeg a zo bet bemnoz betek... unnek eur, prientet gant tud yaouank 
ampart ha dilu : kanaouennoù, c'hoarioù, koroll, pezhioù-c'hoari berr, awenet 
moarvat gant an abadenn c'hoariva aozet gant strollad Kêr-Vreiz evit gouel 
K.E.A.V. ar sul kentañ.

Ar veure da noz, e-pad pevarzek devezh, e vevas an holl a-gevret e brezhoneg. Un
arnodenn eus an Trec'h Kentañ a zo bet e-kerz ar c'hamp.

Al leur nevez

Ar gevredigezh-mañ a gemenn e raio meur a " staj " e 1973.

- da geñver Pask unan evit deraouerien ;
- e-korf eil hanterenn miz Gouere, ur staj etre hag ur staj uhel ;
- e miz Eost. Pemzektez kentañ : ur veaj e Bro-Gembre evit brezhonegerien ampart
(skrivañ da Yann-Ber Duval, 10, rue de Flandres, Villejean, Roazhon). - Eil 
pemzektez : stajoù rannyezhel war ar maez (M. Madec, 7, rue de Vaucelles, 95- 
Taverny). (Brezhoneg unvan ganeomp).
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" An Toull en nor ", barzhonegoù gant Youenn Gwernig

Ret eo, moarvat, bezañ bet gouzañvet hag anavezet blaz ar c'hwervoni evit kavout
ar gerioù mat da zisplegañ ar glac'har. Setu perak ez eo ken talvoudus oberenn 



Youenn Gwernig. Harluet e-pad 12 vloaz e New-York, en em gav harluet c'hoazh en 
e vro, e Breizh, en deus adkavet abaoe. Er vro-mañ, an den, pa fell dezhañ 
tizhout an eürusted ha bevañ dieub, a dle da gentañ terriñ e hualoù : hual e 
vammvro, gwasket dindan yev an estren, hual e ene, kousket ha dislivet gant 
lezennoù, skolioù ha yezh an dalc'her.

Setu perak ez eo Youenn Gwernig ur broadelour emsavet a-enep d' ar Gall. N' eo 
ket posubl d' an den-se bevañ staget evel ur vuoc'h. Un den gouez eo, diskouez a
ra e zent pa wel ar chaseour gant e chas. Youenn Gwernig en deus kutuilhet 
bleunioù ar c'hwervoni. O frond a gas an dud d'an argad kentoc'h eget d' ar 
vuhez sioul. N'eo ket en ur chom boemet dirak ar skinwel ha sevenadur ar gall e 
vo roet o frankiz da dud ar vro-mañ. Ar Breizhad n' emañ ket e-unan o kaout 
trubuilh. Breur eo d' an holl re a boagn evit bevañ gwelloc'h, evit adkavout o 
meurded. New-York en deus kavet Youenn Gwernig gwir breudeur ar Vretoned, tud 
all harluet eveltañ, deut da Amerika o tec'hout dirak an dienez, tud du, paour, 
estren war o douar kerkoulz hag ar Breizhad, kondaonet da grakvevañ dindan beli 
e vestr, mouget e yezh, leun e galon a heug hag a zispi, kablus da gaout c'hoant
bevañ.

" An toull en nor ", un toullig dister digor war hent an dispac'h, evit ar re a 
fello dezho trec'hiñ ar sklavelezh. E gwerzh e ti an oberour, rue de Brest, 
29218 Huelgoat.

JEF PHILIPPE.

" Hor Yezh "

E niverenn 76-77 " Hor Yezh " e kendalc'h Gwenole Ar Menn da embann danvez e 
c'heriaoueg gant harp 18 kenlabourer eus an dibab ar wech-mañ ; ha pa ne vefe 
nemet evit an abeg-se e vefe da gontañ sevenidigezh an oberenn-mañ evel un 
degouezh dispar ha dibar e Breizh.

Betek bremañ e oa bet kaset war-raok karr ar brezhoneg gant hiniennoù, a-benn 
bremañ e tiskouez ar Vrezhoned ez int gouest da labourat a-stroll ha da vont 
pelloc'h.

Kinnig a ra geriaoueg Gwenole Ar Menn klokaat tamm-ha-tamm Geriadur Istorel 
Roparz Hemon gant notennoù evit skoazellañ ar re a savo warc'hoazh Geriadur Bras
ar Brezhoneg. O lezel gant SADED ar yezh skiantel e « bal a zo kemer tachenn 
chomet difraost a-walc'h ar brezhoneg skrivet ha komzet pe gant ar bobl pe gant 
ar vrezhonegerien desket » : un oberenn vroadel a zo galvet pep Breizhad kalonek
da genlabourat ganti.

Koumanant " Yor Yezh " : 20,00 lur evit peder niverenn. Priz an niverenn-mañ : 
5,50 lur. P. Denis, Le Ris, Ploare, Douarnenez -c.c.p. 1499-51 Rennes.

Devezhiad Studi gant K. D. N.

Un devezh studi zo bet dalc'het gant K. D. N. e Menez-Kamm d' ar Sul 11 a viz 
Mezheven 1972.

Diouzh ar beure eo bet gwelet al labour kaset da benn gant ar strollad e-doug ar
bloavezh-skol tremenet. Un devezh-studi all zo bet gant ar strollad war-dro 
Nedeleg hag unan all e penn kentañ ar bloavezh-skol. Emvodoù niverus zo bet gant
A.P.L.B., K.A.B.E.S.K. ha kevrennoù keltiek ar skolioù-meur war gudenn an doare 
skrivañ.

Ar plas roet ez-ofisiel d' ar brezhoneg er skolioù zo atav ken strizh daoust ma 



ya war greskiñ niver ar skolidi hag ar re a fellfe dezho deskiñ brezhoneg en o 
skolioù. Ar skridoù ofisiel m'emañ diazezet warno ar c'helenn brezhoneg d' an 
deiz hiziv zo :

" Bulletin Officiel " niv. 34 ar 16-9-71, p. 22-37,
" Circulaire Rectorale " an 21-9-70,
" Circulaire Rectorale " an 22-6-71.

Hervezo :

- Evit an eil « cycle » : pa 'z eus en ur skol 10 skoliad da vihanañ c'hoant 
dezho deskiñ brezhoneg e rank ar skol aozañ kentelioù ma 'z eus ur c'helenner 
barrek enni. Bez e c'hello ar c'helenner-se ober 3 eurvezh brezhoneg bep sizhun 
hag e vo paeet evel evit e gentelioù all. Kontañ a ra bremañ da vout degemeret 
ar poentoù a vez gonezet en arnodenn vrezhoneg diret ar vachelouriezh.

- Evit ar c'hentañ « cycle » : n' eus tu da gelenn ar brezhoneg evit c'hoazh 
nemet e-pad an eurvezhioù « travaux dirigés ».

Betek-henn testeni ofisiel ebet n' eo ret da gelenn. Met mat eo kaout unan : an 
« Diplôme d'Etude Celtique » da skouer n' eus ezhomm testeni all ebet evit 
gallout e dremen (skrivañ da Skol-Veur Roazhon-Villejean).

Goulenn a ra K. D. N. ma vefe frankaet an eurvezhioù brezhoneg er skolioù, ma 
vefe krouet postoù kelennerien vrezhoneg ha ma vefe savet eta un aotreegezh 
vrezhoneg er skolioù-meur. Goulenn a ra ivez ma vefe kentelioù brezhoneg adal ar
c'hlasoù bihanañ hag ur plas d' ar brezhoneg en arnodennoù all estreget ar 
vachelouriezh evel ar B.E.P.C. da skouer.

Adnevezet eo bet ar burev. Adanvet eo bet ar burev a-raok. Da lavaret eo L. 
Kergoat da rener, A. Ar Beg da sekretourez, ha G. Ar Menn da deñzorier.

Ur pennad kaoz zo bet da c'houde gant J. K. Bozeg diwar-benn ar gelaouennig 
vrezhoneg " Dihun " a vez embannet evel stagadenn da " Vreiz ". Karout a rafe 
kaout muioc'h a genlabourerien : kas dezhañ pennadoù o tennañ d' ar vuhez bemdez
hag a-vremañ e brezhoneg eeun a-walc'h. Karout a rafe goût ivez hag e vefe 
kelennerien a-walc'h a vefe dedennet gant un embannadur distag eus " Dihun " war
8 pajenn evit o skolidi. Bez e vefe evel-se un doare dudius d' ar skolidi da 
bleustriñ war ar brezhoneg e diavaez ar c'hentelloù. Grit da c'hoût ho meno da 
sekretourva K. D. N. an abretañ ar gwellañ.

Teir frezegenn zo bet da c'houde, bep a gendiviz war o lerc'h.
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Kelennerezh ha lennegezh gant F. FAVEREAU.

Perak kelenn al lennegezh ? Pep bro, pep luskad en deus o lennegezh. Breizh he 
deus hec'h hini, an emsav ivez. Ouzhpenn un istor, ur fed, un daolenn, e tegas 
al lennegezh un elfenn muioc'h.

Petra a zegas ? Istor un den d' ur mare resis, e zoare da welout an traoù... 
Istor ur gevredigezh. Gounid a zo ivez da dennañ eus al lennegezh evit an doare 
en deus ar skrivagner da daolennañ an traoù : e yezh.

Peseurt lennegezh kelenn ? E Bro-C'hall ez eus ur seurt lennegezh diazez ofisiel
: ar « Classiques ». Ezhomm hon eus ivez eus seurt lennegezh diazez. Ret eo 
dibab eta. Aesoc'h e vo deomp dibab rak n' eo ket ken fonnus an danvez. Ret e vo
dibab oberennoù skrivet e brezhoneg lennegel a-walc'h, met oberennoù a vo enno 
ouzhpenn un darvoudig : ret e vo dibab pennadoù a vefe skouerioù eus tro-spered 
an dud d' ur mare, el lec'h-mañ-lec'h...

Peseurt levrioù dibab ? Kontadennoù, fonnus-tre int en hol lennegezh ha mat 
kenañ evit studiañ tro-spered ur mare. Ar pep brasañ anezho eo mat o yezh. Mat 
int evit ar c'hlasoù bihan. Evit ar c'hlasoù all eo diaesoc'h. Ezhomm ez eus ul 



lennegezh na vefe ket atav diwar-benn un den, un haroz ha na vefe ket troet war 
Breizh hepken : ret eo dedennañ ar skolidi ha ledanaat o speredoù.

Diaes eo studiañ oberennoù klok (diouer a amzer, h.a.) met gwelloc'h eo eget 
troc'hañ an oberennoù. Ne vez ket troc'het a-dammoù ar vuhez, ar speredegezh. E 
galleg e vez klasket atav ar skrivagner, e vuhez. Klask kompren ar gevredigezh, 
an endro ma oa. An dra-se a vefe mat deomp ober e brezhoneg : studiañ ur mare 
dre al lennegezh, ha klask goût perak e veve ar skrivagenr evel-se.

Brezhoneg dre ar skiantoù hag ar skiantoù dre ar brezhoneg gant I. GAG.

Un dra zo anat d' an holl, pouez ar skiant en hor bed a hiziv. Da ziwall zo avat
diouzh ar « skiantism ».

Petra a c'hellomp ober war an dachenn-se ? Da gentañ eo ret kaout skolidi desket
war ar skiantoù hag ur c'helenner ken barrek all da vihanañ. Desket e vo ar yezh
voutin evit kregiñ evel just. Skiantoù zo er yezh pemdeizlek avat : ur c'harrez 
zo un dra skiantel ! Ret e vo kaout tud a oar dija un tamm brezhoneg. Diaes eo 
eta aozañ kentelioù gant harp ar skiantoù, diaes kelenn ar brezhoneg dre ar 
skiantoù.

Hag ez eus tu d' ober kentelioù war ar skiantoù, da gelenn ar skiantoù dre ar 
brezhoneg ? Nebeut a dra zo bet graet betek-henn : un nebeut dornlevrioù, 
kentelioù S.A.D.E.D.

Ar gudenn gentañ eo kudenn ar gerioù. Kemmañ a reont bep ar mare « buhezegan » 
zo deut da vout « mikrob ». Penaos ober : krouiñ diwar gwriziennoù kozh, adkemer
gerioù kozh, strishaat ster gerioù zo, brezhonekaat ar gerioù etrevroadel, kemer
ar gerioù etrevroadel. Tu zo atav da zisplegañ ar c'hudennoù d' ar skolidi.
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Penaos aozañ ar c'hentelioù ?

1) d'an dud deut : Ma 'z eus tud barrek war ar skiantoù ez eus tu da gomz war-
eeun diwar-benn traoù skiantek. Tu a zo da implijout an tu epistomologiel. Traoù
a c'heller ober : studiañ istor un dizoloadenn bennak, buhez ur skiantour 
(Galilea hag an Iliz da skouer). Diaes eo avat lakaat an dud da gaozeal war 
seurt danvez.

2) skol evit ar vugale. Kentañ a zo d' ober eo deskiñ brezhoneg dezho. Ha n' omp
ket erru aze evit c'hoazh. Goude, e vefe tro da implij levriouigoù war ur gudenn
skiantel dre vras (e Bro-Gembre e vez graet evel-se). Bez e c'heller ober ivez 
gant c'hoarioù matematikel.

Kentelioù brezhoneg dre an istor, an douaroniezh, ar sevenadur gant L. KERGOAT.

Da biv seurt kentelioù ? Da skolidi a oar dija un tamm brezhoneg.

Perak seurt kentelioù ? En eil bloavezh brezhoneg e vez studiet pennadoù 
lennegezh peurvuiañ. Met n' eo ket dedennet atav ar skolidl gant al lennegezh. 
Gant kentelioù brezhoneg war an istor, an douaroniezh, ar sevenadur e vo danvez 
fonnusoc'h hag hon devo tu war an dro da lakaat ar skolidi d' ober muioc'h 
anaoudegezh gant kudennoù ha « danvez » Breizh.

Ar c'hentelioù a ranko bezañ dudius evit ma vefe dedennet an dud, bezañ savet 
evit ma vefe tro d' ar skolidi da gemer perzh en un diviz, da gendivizout. An 
danvez a ranko bezañ eeun a-walc'h evit reiñ an tu da gaozeal diwar e benn eta. 
Klasket e vo traoù na vint ket re deknek, gerioù a vicher a vo tu da implijout, 
met re ar vuhez pemdeziek hepken.

Penaos sevel hevelep kentelioù. Tro a vo da sevel kentelioù a-bezh pe da glokaat
reoù all nemetken. Setu skouerioù.



1) Evit echuiñ ur gentel :

Klask ul liamm gant ar gentel zo bet a-raok. Kemeromp an eil levrenn " Herve ha 
Nora " da skouer :

Kentel 1 : an eost. Un digarez a vo danvez ar gentel evit studiañ al labour 
douar e Breizh : sevel ur gartenn, degas skeudennoù, komz eus al labour e 
rannvro m' emeur...

Kentel 3 : Lokemo ; ur porzh-mor : studiañ ar pesketaerezh en hor bro ; degas ar
muiañ posubl a skeudennoù atav, komz eus ar seurtoù pesked, ar seurtoù bigi...

Lennadenn ziwezhañ al levr : ar fest-noz. Arabat e vo ankounaat deskiñ un ton 
kan ha diskan hag ur poz gavotenn.

2) Kentelioù a-bezh : " Nevenoe " da skouer : danvez liesdoare a-walc'h zo tu da
gaout el levrig embannet gant Brudañ ha Skignañ : Emgann Ballon, ur gartenn evit
an taolenniñ hag an displegañ (gerioù o tennañ da stumm an douar) ; ur pennad 
tennet eus Istor La Borderie troet gant R. Hemon " Karl Voal a dec'h " (skrivet 
eo e brezhoneg eeun a-walc'h) ; un ganaouenn : Kan Bale Nevenoe gant Glenmor.
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Kentelioù all o tennañ d' an Istor zo tu da sevel gant harp kartennoù, 
skeudennoù, pennadoù e brezhoneg aes, kanaoueanoù (Barzhaz Breizh)...

Ur gentel all : Poblañs Vreizh. Lakaat ar skolidi d' ober un tamm enklask a-raok
ar gentel war ar boblañs, an divroañ. Ma n' o deus ket kavet amzer : klask evit 
ar re zo bet ganto er skol hepken peseurt micherioù a reont bremañ, pelec'h 
emaint. Goude e vo tu da studiañ poblañs Vreizh dre vras ha da stagañ gant ur 
c'hendiviz : perak ez eont kuit, h.a.

Lies kentel zo tu da sevel er mod-se. Pezh zo a-bouez eo reiñ an tañva d' ar 
skoliad evit ma yelo da glask pelloc'h drezañ e-unan.

SEKRETOURVA : K. D. N., 12, straed Astor, Kemper
Evit " Dihun" 
Asantiñ a rit kenlabourat ? ya nann (1) 
Dedennet oc'h gant un embannadur distag evit ar skolidi ? Ya nann (1) 
Pet skouerenn ho pefe ezhomm ?

(1) Barennit hervez ho mennad.

Kevredigezh-studi ar biniou 

Tud ar gevredigezh-mañ en em vodas e Menez-Kamm, etre ar c'hentañ hag an 
unnekvet a viz Gouere 1972, da geñver o Skol-hañv kentañ.

Menez-Kamm, etre Gourin ha Spezet, a voe dibabet a-ratozh-kaer abalamour m' emañ
e-kreiz Brelzh-Izel, en ur vro vrav ma komzer c'hoazh brezhoneg enni, ar pezh a 
zo a-bouez bras evit ar gevredigezh pa vennomp lakaat anezhi da vezañ tamm-ha-
tamm ur gevredigezh vrezhonek en enep d' ar pezh a zo bet graet betek-henn gant 
ar strolladoù sonerien.

Labourioù a bep seurt a voe graet war sonerezh ar biniou-bras gant skolidi an 
daou rummad (Skol gentañ hag eil Skol) hag ar brezhoneg a voe graet gantañ 
aliesik-awalc'h en displegadurioù.

Diouzh ar beure e veze sonet gant an " desker " (benveg da zeskiñ) pe gant ar 
biniou-bras (Pib-meur eus an Uheldirioù skosat). E derou an endervezh e veze 
graet prezegennoù diwar-benn ar benvegoù hag o istor pe diwar-benn istor 



sonerezh ar Pib-meur.

E dibenn an endervezh e veze sonet adarre.

Diouzh an abardaez e veze breutaet doare-seniñ pep hini, pe selaouet ouzh ar 
c'helenner o seniñ e-unan-penn, pe studiet dre ganañ un tamm " Pibaerezh " 
(sonerezh klasel ar Biniou-bras).

Mont a rejomp ivez da zaou fest-noz e Komana hag e Karaez.
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Ne zeuas ket sonerien biniou-kozh d' hor Skol-hañv ha keuz hon eus bet...

Gweladennourien a zeuas d' hor gwelout hag, e-pad ar predoù, pa veze implijet ar
brezhoneg, en em gredemp en ur gamp a vrezhonegerien.

Goulenn a reomp digant an holl sonerien - ha da gentañ holl digant ar sonerien 
vrezhonegerien -  dont da gemer perzh en hor skolioù-hañv da zont.

" Kevredigezh-studi ar Biniou", Herve Thomas, 10 bis, Bd Gambetta, 22000 Saint-
Brieuc.

AR BROIOU BIHAN

Frizia.

Ar frizeg er skolioù kentañ.

Skolioù divyezhek zo bet krouet e Frizia abaoe 1955, hogen an Emsav frizek a 
c'houlenn ma vefe desket ar frizeg dre ret e holl skolioù ar vro. Ar vugale a 
zesk an izelvroeg dre ret ha ne zeskont ar frizeg nemet pa zibabont anezhañ. 
Pouezusoc'h c'hoazh eo an deskadurezh dre ret evit ar frizeg eget evit an 
izelvroeg, peogwir ez eo ur yezh gwanoc'h hag ouzhpenn dre m' en em ziskler 
Izelvroiz deuet da chom e Frizia ha darn eus Friziz a-enep deskadurezh ar frizeg
er skolioù.

Ur poeligor a oa bet anvet gant an gouarnamant izelvroat evit studiañ kudenn ar 
frizeg ha danevell ar poellgor a c'houlenn ma vefe ledet implij ar frizeg er 
skolioù hag el lezioù-barn. Ministr an Deskadurezh Van Veen en deus diskleriet 
ken e Ljouwert, kêr-benn Frizia, ken dirak ar C'hambr Uhel, e oa a-du gant 
deskadurezh ar frizeg dre ret er skolioù kentañ, un eur pep sizhun da nebeutañ 
evit kregiñ, rak diouer ez eus a levrioù hag a vistri-skol.

Ar frizeg en Iliz

Kendalc'h Ilizoù Adreizhet Frizia (an lliz brotestant a vod an darn vrasañ eus 
Friziz) en deus divizet ober muioc'h gant ar frizeg. Evel m' en deus lavaret ur 
pastor : « Arabat d' an Iliz lakaat Friziz da grediñ ne gomz Doue nemet 
izelvroeg ».

Dilezet e oa bet ar frizeg evit an izelvroeg abaoe kantvedoù. Ar c'hemm kentañ 
zo deuet e 1908 gant krouidigezh Ar Gevredigezh Kristen Frisek, he deus kroget 
gant troidigezh ar Bibl, embannet levrioù kristen e frizeg ha lusket un nebeut 
pastored da brezeg e frizeg. Daoust d' an araokadennoù graet abaoe, ar yezh n'he
deus c'hoazh nemet ul lec'h bihan en ilizoù.

Ar skor roet gant ar stad.

J. Engels, Ministr ar Sevenadurezh, en deus kresket ar profoù roet gant ar Stad 
evit diorren implij ar yezh frizek : 125.000 guilders zo bet roet e 1972 e-lec'h
100.000 e 1971. 480.000 guilders a zo bet roet ivez da virdi al Lennegezh Frizek



e Ljouwert.
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Priz al lennegezh frisek.

Priz Gysbert Jaspiks, krouet gant Stadoù Frizia (Kuzul rannvroel), zo bet roet 
e-pad Sizhun al levr frizek d' ar skrivagner Paulus Akkerman. Hemañ, ganet e 
enezenn Skiermuonstseach, en deus graet meur a vicher (baraer e-pad meur a 
vloaz, ha bremañ rener ur gwazva-bank) ha kroget en deus da skrivañ da 27 
vloaz ; embannet en deus abaoe seizh romant ha daou zastumad istorioù berr. Ur 
skrivagner gwirvoudeler ez eus anezhañ, o taolenniñ buhez pemdeziek ha reuzioù 
an dud vunut.

Deiz-ha-bloaz " Kneppelfreed " e Ljouwert.

« Ne zilezimp ket hor yezh », « Izelvroad, kae d' ar gêr ! » Setu al luganoù a 
c'helle bezañ lennet ha klevet e-doug ar manifestadeg aozet dre straedoù 
Ljouwert d' an 19 a viz Du 1971 evit eñvoriñ 20-vet deiz-ha-bloaz " Kneppelfreed
" (" Gwener ar Vazh ", anvet evel-se dre ma oa bet taget ur vanifestadeg 
vroadelour gant ar polis). Ur manifesto embannet gant Kuzul an Emsav Frizek hag 
ar Strollad Broadel Frizat a verk n' eus ket bet kalz araokadennoù abaoe 20 
vloaz, daoust m'eo bet aotreet ar yezh er skolioù hag el lezioù-barn. Goulenn a 
reont ma vo desket ar yezh e holl skolioù Frizia, ma vo krouet ur Skol-veur 
divyezhek ha rouedoù frizek er skingomz hag er skinwel, ma vo anvet kargidi o 
komz frizeg, ma vo roet da Frizia 10 % eus ar spletoù gounezet diwar 
pinvidigezhioù ar c'hondon, ha ma vo digreizennet ar Stad Izelvroat war skouer 
ar C'hengevredad Helvetiat.

Karl Marx hag ar sokialourien c'hall.

Setu ar pezh a skrive Karl Marx da Friedrich Engels goude un dalc'h eus Kuzul an
Etrevroadenn :

« ... Dileuridi " Frañs Yaouank " a zisklerias e oa an holl vroadelezhioù 
hag ar broadoù nemet rakvarnioù a c'hiz kozh... N' eus forzh piv a fell dezhañ 
merkañ ar gudenn gevredigezhel gant brizhkredennoù ar bed kozh n' eo nemet ur 
c'hilstourmer.

« Ar Saozon a c'hoarzhas leizh o c'henou pa grogis va frezegenn o lavarout
o doa hor c'heneil Lafargue hag ar re all, o kas ar broadelezhioù d' ar blotoù, 
komzet " Gall " deomp... Menegiñ a ris e oa keal e gwirionez, en un doare 
amemskiantel, dindan nac'hadenn ar broadelezhioù, eus teuziñ anezho e-barzh Bro-
C'hall diskouezet evel broad-skouer...»

Daoust hag ur Breizhat en em gav Breizhat a-raok en em gavout Gall ?

Setu unan eus ar goulennoù graet gant ar " S.O.F.R.E.S. " e-korf un enklask 
aozet e 1971. Sed amañ darn eus ar goulennoù hag ar respontoù :

1. Daoust hag ur Yuzev en em gav Yuzev a-raok en em gavout Gall ? - Ya: 89%.
2. Daoust hag ur Breizhad en em gav Breizhad a-raok en em gavout Gall ? - Ya : 
58 %.
3. Daoust hag un Euskarad en em gav Euskarad a-raok en em gavout Gall ? - Ya : 
45 %.
4. Daoust hag ur c'homunour en em gav komunour a-raok en em gavout Gall ? - Ya :
36 %.
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AN DARVOUDOÙ E BREIZH

Brezhoneg en ti-kêr.



En Oriant daou zen yaouank zo bet euredet en ti-kêr e galleg hag e brezhoneg. 
Kemend-all a c'hellfe moarvat bezañ graet e pep lec'h. Gwelloc'h zo, rener ar 
gelaouenn-mañ hag e wreg a voe euredet e brezhoneg penn-da-benn en ti-kêr hag en
iliz, hep ger galleg ebet evel holl dud parrez Langidig. Kement-se a dremene e 
1950.

Brezhoneg er vachelouriezh.

886 skoliad zo bet o tremen arnodenn vrezhonek ar vachelouriezh er bloaz-mañ. 
761 oa anezho warlene.

En ankademiezh Roazhon ne oa nemet daou lec'h arnodenniñ ne oa den ebet o kinnig
tremen an arnodenn diret-se : Foujera ha Koedkidan. E Landerne, ur c'hard eus ar
re a oa war ar roll evit tremen arnodenn ar vachelouriezh a dremene al lodenn 
vrezhonek.

L. K. 

Emvodoù war ar skritur.

E-doug ar bloaz hanter tremenet ez eus bet emvodoù etre A.P.L.B., K.A.B.E.S.K., 
K.L.N. ha kelennerien vrezhoneg skolioù-meur Brest ha Roazhon evit klask un 
diskoulm d' ar c'hudennoù a zo gant an daou zoare da skrivañ ar brezhoneg. Kavet
e vo e lec'h all ar gemenadenn m' eo bet klozet ganti o setzhvet bodadeg-studi.

L. K. 

An Emsav hag ar votadegoù da zont.

Graet he deus da c'hoût Unvanlezh Demokratel Brelzh (U.D.B.) e vefe da vihanañ 
pevar danvez-kannad dezhi war ar roll evit ar votadegoù a vo er bloaz a zeu. 
Unan anezho a vo e Brest, unan all e Naoned.

Ur strollad politikel all zo nevez savet e Breizh, Strollad Ar Vro (S.A.V.) e 
anv. Diouzh a lavar ez eo « broadel breizhat ha federalour europat ». Kinnig a 
ra bezañ un talbenn unvaniezh evit ar stourm broadel. Bez e klask bremañ lakaat 
un danvez-kannad war ar roll e kement lec'h e Breizh ma vo votadeg.

L. K.
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Festivalioù pop breizhat.

Deut eo ar brezhoneg en-dro diouzh ar c'hiz, a lavaro darn. Emskiant zo deut d' 
ar Vretoned hag int divezhet a-benn ar fin, a eilgerio reoù all. Un dra zo 
anat : " danvez " Breizh a reer foar vat gantañ : levrioù beurtonajoù, gouelioù 
botoù koat hag a bep seurt all a ziwan founnus er vro.

Deut eo ar re yaouank da dommañ ouzh ar sevenadur pobl, hag en hor bro ouzh an 
hini brezhonek. Dre ma teu hor sevenadur a-vremañ da vezañ muioc'h-mui en-dro ur
c'hultur diwar welet ha klevout n' eus ket da souezhiñ rak ar vrud a dap trumm 
ar re a gan e brezhoneg pe diwar-benn Breizh. Kanerien a vije chomet dianavezet 
kaer marteze en ur mare all - forzh pegen gouest e vijent bet - a zeu a-benn, 
hirio an deiz, da c'honit gopr o barregezh.

Nebeudig zo e oa ur Festival Pop Keltiek e Maner Kertalg e Moelan (Kerne-Izel). 
Diouzh an engroez a oa eno e c'heller barn levezon kanerien Vreizh hirio. Ar pep
brasañ eus o c'hanaouennoù oa e brezhoneg. Ha koulskoude ne glevjod ger 
brezhoneg ebet ouzh ar mikro gant nikun e diavaez e ganaouennoù nemet gant Alan 
Stivell. Divarrek krenn oa ar " speaker " deut war-eeun eus Pariz. Ken kleiz oa-
eñ da zistagañ reizh anvioù brezhonek ar ganerien ma oa da ginnig un dra bennak 
e galleg distagellet etre ar c'hanaouennoù.

N' aimp ket da damall ouzh an aozerien bezañ savet seurt gouel. Ne vez ket atav 
ur mestr taol pep taol kentañ. Un hent nevez da doullañ e Breizh eo. Un hent, 
gant ma ve digoret mat, a c'hell lakaat hor yaouankizoù da gemer preder gant o 



bro. Hogen ret eo da bep hini en em soñjal, koulz ar saverien gouelioù hag ar 
ganerien a gemer perzh enno. Ne vo nemet un dra estren ar pezh a vo kanet, ur 
yezh ekzotek yezh ar c'hanaouennoù ma ne vez ket graet ganti ouzh ar mikro evit 
kinnig an abadennoù kan. Klemm a reer n' eus ket a vrezhoneg er skolioù, er 
vuhez foran ; ne vo ket muioc'h warc'hoazh ma ne vez ket graet gantañ hirio bep 
tro ma vez tu. Diouzh a ray ar ganerien dirak an tolpadoù tud a zeu d' o selaou 
e vo o abadennoù kan fallañ noazh evit hor yezh kinniget evel ur yezh varv, pe 
gwellañ bruderezh evit m' hec'h addeskfe ar re yaouank. Mar deo ken treflammet 
yaouankizoù Kembre gant adsav o yezh ez eo evit kalz a drugarez d' o c'hanerien.

Kanerien vrezhonek, biskoazh c'hoazh n' eo bet ar perzh a gemerit en adsav hor 
yezh ken pouezus ha d' an deiz hirio.

L. K. 

Afer ar S.A.F.

« Un afer rouestlet kenañ ma 'z eus unan, » a lavare an Ao. Dauphin, rener 
F.D.S.E.A. departamant Penn-ar-Bed.

D' ar seitek a viz Mezheven e rae freuz-stal an embregerezh S.A.F. (Société des 
Abattoirs du Finistère e Kemperle). Dre ma oa meret fall meurbet ar stal eo 
c'hoarvezet kemend-all. Ur gwall daol eo evit ar saverien loened : 200 milion a 
lurioù kozh a fazier dezho. 287 micherour zo dilabour.
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Ur prener en em ginnig raktal : an Ao. Bigard, rener ar S.O.C.O.V.I.A., un 
embregerezh kig all eus Kemperle ha rener kozh ar S.A.F. m'emañ gantañ 30 % eus 
an aksionoù anezhi.

Gant ma vefe bet re a vicherourien taolet er-maez ez eo gwelloc'h gant sindikad 
C.G.T. ar S.A.F. souten un eil diskoulm a zo deut war wel : ar B.V.A. eus 
Gwengamp kevredet gant div embregerezh all eus Bro-C'hall.

Ret eo gortoz an 18 a viz Gouere evit ma asanto Bank Breizh ha Kef rannvroel 
Kred ar Gouerien degas ar skoazell arc'hant a zo ret da lakaat ar stal da vont 
en dro. Pouezet ez eus bet warno gant ar Pouvoirs Publics ha manifestadegoù al 
labourerlen.

Dont a ra ar renerien nevez da Gemperle da studiañ an doareoù da adkregiñ. Un 
drederenn eus an implijidi a ranko bezañ taolet er-maez, emezo.

Hag a-daol-trumm, d' ar yaou 27 a viz Gouere, pa grede d' an holl e oa kavet un 
diskoulm d' ar gudenn e teu ar c'heloù dic'hortoz : n' ket dedennet mui ar 
B.V.A. gant ar S.A.F.

Cheñchet o dije soñj goude studiañ stad ar c'hef a zo rouestlet ken ez eo ? 
Diaes eo goût.

Un dra zo asur : 240 den zo dilabour hep bezañ sur da gaout ur plas all er 
gêriadenn. Rak, stad ekonomlezh bro-Gemperle zo dalc'hmat o vont war washaat.

Diazezet eo ekonomiezh ar c'hornad-bro war an industriezh agro-boued (1.200 
micherour). Diwar gengreizenniñ eo kouezhet an uzinoù boued-mir : Saupiquet e 
Rieg, Massuyeau e Kemperle e-doug ar bloaz-mañ. Stabiloc'h e seblante bezañ 
lodenn an treuzfurmiñ kig. Ha sed ma kouezh ar S.A.F. diwar freuz-stal. Biskoazh
c'hoazh n' eus bet kement a dud dilabour e Kemperle. Douetiñ a reer ivez e ranko
lazhdi kêr Gemperle skarzhañ implijidi d' e dro dre ma oa ar S.A.F. e wellañ 
kliant.

Taget pennañ lodenn hec'h ekonomiezh n' hell nemet gwashaat da rannvro Gemperle 
emañ dija he finvidigezh war he diskar.

L. K. 



Foar Gwengamp.

E foar Gwengamp ez eus bet dalc'het ur stal gant tud kreizenn sevenadurel 
Wengamp. Eno e oa diskouezet levrioù ha tu oa ivez, evel just, da brenañ anezho.
Kalz a dud a dremenas da deurel ur sell. E-barzh ar gelaouenn e voe graet meneg 
eus ar stal, ha bez' voe ur skeudenn anezhi zoken. Se a reas bruderezh. Dav eo 
notennañ ne reas ket ar stal nemet bruderezh. Ar bloaz-mañ eo bet daspugnet war-
dro 40.000 lur (kozh, anat) gant gwerzh al levrioù. Ouzhpenn div wech muioc'h 
eget er bloaz tremenet.

Villard (Kemper).

Uzin koñfitur Villard (Kemper) zo o vont da vezañ serret a-benn miz Gwengolo. Re
bell diouzh bro ar sivi, marteze ! Kaset eo bet d'ar Sarthe. War-dro ur c'hant 
bennak a dud a vo dilabour a-benn nebeut e Kemper. 
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Na brav eo bezañ Europad.

Anavezet eo gant pep hini eo Breizh bro an douristed. Dont a reont a bep lec'h. 
Ken ha ken eo deuet ar Vretoned da vezañ Europiz eus an dibab. Setu amañ un 
darvoudig hag hen diskouez ur wech ouzhpenn.

E Lokorn e yeas ur Breizhad (yaouank) da c'houlenn un dra bennak da brenañ, e 
brezhoneg evel just. Hag ar c'henwerzhour da respont, e galleg evel just : « 
Amañ ne vez ket komzet brezhoneg, ni zo Europiz, ni a gomz galleg ! »

Hag an den yaouank d' en em zigareziñ, e saozneg... 

1.400.000 en un abardaevezh.

Setu pezh en deus gounezet Georges de Caulnes gant daou geneil dezhañ o prezeg 
e-pad teir eurvezh. Un " inter-clochers " oa etre Keraez hag an Uhelgoad. Dav eo
drevezañ tud ar skinwel. Dav eo e vefe galleg flour da flourañ hon diskouarn. 
Pep hini en doa roet 1.000 lur kozh evit se.

GALV hag ar JEB.

Embannet he deus ar JEB niverenn 1 ur gelaouenn. E galleg penn-da-benn daoust ma
'z eus enni pennadoù hir o tielfennañ roll ar brezhoneg en " Deskadurezh Vroadel
" hag o c'houlenn un aotregezh vrezhonek er Skol-veur.

Ouzhpenn-se ez eus enni ul lizher bet kaset da Guzul seveniñ Galv o kemenn e oa 
ar JEB o kuitaat Galv. War a seblant n' eus bet evit an ampoent respont ebet eus
perzh Galv. Hervez kont n' eo ket bet roet da c'houzout d' ar stourmerien all 
eus Galv keloù eus an disparti-se.

Kampoù ha devezhioù-studi brezhoneg.

Mare an diskuizh eo ar vakañsoù. Frealzus eo gwelet ne chom ket an holl 
emsaverien da ziskuizhañ daoust da se. Kalz kampoù pe stajoù zo bet aozet war 
hon eus klevet. KEAV e Kemper en eil hanterenn miz Gouere, ur staj studi gant al
Leur Nevez e Menez Kamm e fin Gouere, staj studi ha labour gant ar Leur Nevez e 
Bro-Leon e miz Eost. E penn kentañ miz Eost ez eus bet dalc'het devezhioù-studi 
gant Skol an Emsav e Lesneven. An aozadur-mañ a zalc'ho ur Rumm devezhioù-studi 
all e miz Gwengolo e Peurid-ar-Roc'h(T). Devezhioù-studi all zo bet c'hoazh 
marteze, evit kaout displegadurioù hiroc'h n' ho po ken lenn ar rentaoù-kont a 
gaso emichañs pep aozadur.



"Marc'h Breiz ".

Petra eo ? Ur gevredigezh " anonyme ", bevennet he c'hevala, hag a zo o tennañ 
arc'hant digant an douristed en ur feurmiñ dezho ur marc'h hag un ti-karr. Ret 
eo bet evel just postañ kalz, adaozañ an hent-houarn kozh Montroulez-Keraez. 
Touristelezh evit pinvidien e seblant bezañ, tost da 80.000 lur e koust ar 
sizhunvezh, hervez : pep aezamant zo en ti-karr.
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Un tammig reuz zo bet rak tud zo, soñjoù fall en o fenn, o deus savet klemm 
dirak an " S.P.A. " : ar paour kaezh loened kozh eo ret dezho stlejañ gweturioù 
ken pounner ! " An Telegramme " evel just a sikour " Marc'h Breiz " en e 
bennadoù ar muiañ ar gwellañ. Merzout a c'heller e ren ar gelaouenn ur " brezel 
psikologel " evit lakaat an dud da zegemer brav an douristed.

Tud ar c'horn avat a gav dezhe eo gwall zañjerus ar gweturioù-se war an hent. Ur
c'harr-tan o vont da 60-70 km an eur a c'hell en em gavout kenkoulz all, e kreiz
ur pleg, gant ur wetur o vont da 5 km an eur. N' eus nemet an hent nevez (an 
hent-houarn kozh lakaet da hent-traezh) hag a c'hellfe degas un tamm frealz da 
reoù zo. Met hervez kont ne vefe nemet kezeg " Marc'h Breiz " hag o zouristed, o
dije ar gwir da vont gantañ.

C.D.C.A.

E penn kentañ miz Gouere e voe kondaonet Prezidant ar C.D.C.A. (skourr breizhat 
ar CID-UNATI) an Ao. Hourmant, d' un amzer toull-bac'h. Skarzhañ a reas kuit er 
" strouezh " ! Tostaat a rae ar " 14 a viz Gouere " hag esperout a rae e vefe 
digastizet gant ar Prezidant Pompidou. N' eus bet disgastiz ebet hag hervez kont
e vefe deuet en-dro hep re a " cheu ".

E geneil Rosconval, eil Prezidant ar C.D.C.A. (eus ar Menezioù Are ivez) a 
c'hoarvezas ivez un dro vil gantañ : tennet eo bet digantañ e wirioù keodad.
Ur c'hiz eo war a seblant e-touez ar varnerien.

Saotradur an Natur.

E Collinée ez eus ul lazhdi bras, hini an Ao. Gilles. Tamallet e voe dezhañ 
bezañ saotret ar stêr Rañs. Kastiz toull-bac'h a voe zoken. Un ali-dic'hoprañ 50
micherour a savas an Ao. Gilles. Kuzul an Embregerezh (dileuridi ar 
vicherourien) en em savas a-du gant ar mestr hag a lavaras zoken e yafe da 
zigabestrañ anezhañ ma vefe lakaet en toull. Daoust da se e voe tamallet da 
Gilles gant kuzulierien an Departamant implij an dic'hoprañ da bouezañ war ar 
justiz. Diouzh e du e nac'has Renerezh al labour en Departamant degemer an 
dic'hopradur a-stroll-se hag e tisklerias ne oa ket hervez lezenn Kuzul an 
Embregerezh en em sevel a-du gant an Ao. Gilles. Un all a vije da adsevel eta. 
Danvez cheu rak bez 'z eus meur a sindikad : CGT, CFDT, FO hag ar CFT. Bremañ eo
bet lamet an ali-dic'hoprañ gant an Ao. Gilles e-unan, met chom a ra c'hoazh 
kudenn ar c'hastiz a-ziwar ar saotradur ha kudenn ar frankiz sindikadel e 
diabarzh an embregerezh.

Ya, dourioù gwall lous zo bet e Collinée.

" Pas de sous-marin, hélas ! "

Lestr-spluj ebet, siwazh ! Setu huanadenn brederouriezel a laoskas, ur 
c'helaouenner en " Telegramme ". Dalvez a ra ar boan treiñ, d'an nebeutañ, ur 
frazenn eus ar pennad a c'helled lenn dindan an titl enorus-se (ar pennad zo a-
zivout an diskouezadeg graet gant ar verdeadurezh c'hall e-pad ar vakañsoù).

« Un dra dipitus e-touez an traoù hon laouenas : trist eo n' eus ket tu d' al 
listri-spluj dont tre e porzhioù Breizh evel e porzhioù ar Mor kreizdouarek. Rak



sur eo ez eo dedennet tre ar vugale gant al listri-spluj.
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« Malevurusamant ne c'hell ket al listri-spluj dont, dre vras, e porzhioù aodoù 
Breizh. Na domaj eo !
« Un deiz bennak, marteze. »
Piv en deus graet anv ur wech eus an arallekadur ? 

Tarzhadenn e Roazhon.

Da 2 eur 32 diouzh ar beure ez eus bet un darzhadenn e ti-hent-houarn Roazhon. 
D' an eur-se e tegouezhe un tren war ar c'hae. Den n' en deus bet droug 
koulskoude. Freuzet eo bet speurennoù ha leinoù hag an arrebeuri a zo bet 
stlapet war ar c'hae. Marteze eo un taol eus an T.D.B. rak " Ouest-France " en 
deus resevet ul lizher tremenet dre an ti-post dres a-raok d' an traoù tarzhañ. 
Displegañ a ra al lizher en deus fellet d' an T.D.B. ober an taol-se en abeg da 
emdroadur stad an hentoù-houarn e Breizh. Pemp bloaz 'zo dija e oa bet serret 
hentoù-houarn 'zo ha bremañ eo bet divizet gant an S.N.C.F. serriñ reoù all. N' 
emañ ket an F.L.B.  e unan oc'h en em sevel a-enep an dra-se. Da skouer e miz 
Mae e oa bet graet ur vodadeg e Kallag evit mirout ouzh an S.N.C.F. da lakaat 
hentoù-houarn 'zo da vont da get.

600 km war droad.

Daou Vreizhad yaouank, Maurice Sandeller ha Gildas Celton a zo e soñj mont eus 
Brest da Bariz war droad. Dre se e fell dezho lakaat an dud da anavezout 
kudennoù Breizh ha dreist-holl divroadur ar Vretoned yaouank davet Pariz.

Kendalc'h ar Vretoned divroet er bed.

Er bioaz-mañ eo bet dalc'het e Brest. War-dro 40 den zo en em gavet eno. Hervez 
reoù 'zo eo dister an niver-se tra ma kresk en un doare dereat evit reoù all. 
Merzhet eo bet, avat, e ra diouer an arc'hant. soñjet zo bet eta sevel ur 
c'huzul skoazell. Merzhet eo bet ivez e chom ar Vretoned divroet, o-unan e-barzh
o c'horn, pe pa c'hoarvez dezho en em vodañ, eo peurliesañ e diabarzh 
kevredigezhioù bihan ha hep darempredoù etrezo. Diaes eo en degouezhioù-se, 
heuliañ ar raktres kinniget gant ar burev hag a zo e bal diorren kevredigezh ar 
Vretoned strewet dre ar bed.

E-pad ar pred eo bet roet priz Morvan Lebesque da Baol Keineg.

Keraez hag ar Bleun-Brug.

E Keraez e voe dalc'het ar Bleun-Brug ar bloaz-mañ. Seblant a ra en dije graet 
perzh. Dav eo anzav e voe mat-tre abadenn ar sul da noz : ur fest-noz war ar 
blasenn, kaniri war ur blasenn all, stalioù da gaout da zebriñ pe da evañ amañ 
hag ahont. Ur pennadig a-raok hanternoz e voe kroget gant ur fest-noz en ur 
straed kozh ha kaer-tre ma oa servijet koan enni diouzh an abardevezh ; ha digor
d' an holl al lec'hioù-se. Kalz a dud a voe. Kembreiz a oa eno a lavaras: " un 
Eisteddfod bihan ". Sur e tenne ar gouel d' an abadenn veur-se dre niver an dud,
dre ma oa kalz a ganerien hag a sonerien, dre ma oa plijadur, met an 
diskouezadeg vrezhonek aozet gant ar Bleun-Brug a oa gwall dister memestra !

Dizoloadenn : Boureverezh e Su Bro Vietnam.

Dizoloet o deus kelaouennoù ar Stadoù-Unanet - ha da heul kelaouennoù ha poblañs
Breizh - e oa boureviet tud gant ar Su-vietnamiz hag e oant skoazellet gant an 
Amerikaned zoken.

Na veur eo an dizoloadenn !



Na prim eo bet dibikouzet an daoulagad !

Tro-Vro-C'hall : Naoned e Breizh.

Ar " gall " en deus tennet ar muiañ ar vrud eus an abadenn (gounezet gant 
Merckx) zo Kiril Guimard. Ganet eo e-kichen Naoned, e bro-Naoned emañ o chom. 
Met arabat deoc'h mont da lavarout dezhañ n' eo ket Breizhad. Fuloriñ a rafe. 
Kit da lavaret goude-se n' emañ ket Naoned e Breizh !

Sportoù e Breizh.

Ur sport eo ar gourenn. Ar gevezadeg vroad (FALSAB) a vo dalc'het e Berrien d' 
an 29 a viz Eost. Er c'horn-se eo bet sevenet un abadenn sportel all eus ar 
startañ : 42 km 200 hed. Ar marathon (etre Keraez ha Montroulez) a zo bet graet 
gant D. Perrot eus Keraez e teir eurvezh.

Sportourien zo e Breizh memestra !
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Maodez GLANNDOUR

Barzhonegoù berr

Kalanna

Noazh eo ar gwez,
Ar glav a gouezh :
Hizio ne vo den
O krediñ dont betek an ti. 
Geo ! Unan a gri :
Va c'hazh laouen
En deus soñjet em c'halanna 
Pa zegas din ul logodenn.

Kan ar mor

1. Pa ne repoz
Kan ar mor,
Bepred heñvel ha disheñvel... 
Ur son mil poz.

2. Ar son a sav eus kondon ar mor, 
Perak e tasson em c'halon, ken don ?

Skreved an noz

E sklaerder al loar,
Na gwenn-kann eo ar skreved 
War deñvalijenn an oabl !

Nevez-amzer

Goude ar glav, e sioulder an aer, 
Pegen sklintin eo kan ar milc'hwid 
A c'hwitell d' an nevez-amzer !
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Ar bod-kamelia

War al leton.
Ar bleunioù kouezhet 
Evel takennoù gwad.

Balafenned

Balafenned marellet,
Hag-eñ eo chug ar bleunioù a sunit 
A ro deoc'h ho livioù sebezus ?

Ar roudour

War reier bras ar roudour 
Da dreuziñ dour an hañv, 



Pegen skañv ha laouen 
Nijadennoù ar vugale !

Miz Here

O balafenn berrboellik
Oc'h ebatal war ar c'hrisantemoù, 
P' emañ dija ar goañv o tont !

Miz Du

1. Deuet eo ar yenijenn,
Hag ar bodoù a sach war o zreid, 
Da c'holoenn, an delioù kouezhet.

2. War benn ar spontailh 
E brumenn ar serr-noz, 
Ez eus deuet ur vran 
Da gludañ.

Lennegezhioù bihan

N' eo na bras na brav
An eostig a gan ken kaer !

359
Kerse

1. E-pad ma kane an drask 
Setu ur vran o koagal, 
Pebezh klapez !

2. Pa c'hoarvez din em huñvre 
Kaozeal gant Aeled,
Na divlaz pa zihunan
E seblant din ar bed !

Avel ar spered

Petra 'vern
Mar d-on skrapet ganit, 
Avel !
Pa 'z out-te an avel.

E koun an Aotrou Kalvez

1. Pa glaske c'hoazh ar frouezh dareviñ 
War o skourroù,
Setu deuet a-daol-trumm, ar skorn !

2. Pegen trist, goude bale pell a-gevret, 
Klevout ho kompagun o lavarout deoc'h : 
Mont kuit a rankan bremañ,
Hag ho lezel da genderc'hel hepdon !

3. An nor deñval,
Aon am eus d' he digeriñ. 
Perak krenañ ?
War an tu all emañ



Ar sklerijenn.
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AN T0USEG

Treuzvuhezioù

Me a vo ar beatnick foll 
Mager an huñvreoù koll 
Aet da heul e dasmantoù 
War an hent da Gatmandoù 
Me vo ar mezvier divezh 
Lip-e-werenn en e bezh 
An torfedour ar spac'her 
Danvez gwaller ha lac'her 
Me a vo ar morilhonig 
Penn gloanek ha selloù lik 
O parañhep tamm morc'hed 
War groc'hen wenn ho merc'hed 
Me a vo ar c'hac'her-kraoñ 
An indianig gant e naon 
Ar bastard a ouel e kuzh 
Al lustrugenn kuzh-ha-muz 
Diredet d' ar pevarlamm 
E-touez ar viltañsoù kamm 
Me a vo ar pitaouer
Hailhevod ha gastaouer 
Kariad al libourc'henned 
Priñs doujet al labaskenned 
Hag al louskenned e rud 
E rouantelezh an astud 
Me a vo ar biko lous
Daoulagad du ha pilpous 
Ur samm tapiz war e gein 
Me a vo ar biko brein
Me vo 'r biko hag ar plouk 
Klasker-boued ha boued ar groug 
An amprevan hag al laer 
Leun a grammenn hag a flaer 
Foeltr gant micher stad pe liv
Me vo 'n aotrou n' eus-forzh-piv 
Forzh pelec'h e forzh pe c'hiz 
Met ne vin ket ur bourc'hiz
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Ma kav deoc'h-c'hwi ez on lu 
Gwashañ foll a voe biskoazh 
Va mougit em c'hraou diouzhtu 
Kuit d' am stagañ war ho kroaz.

NEDELEG 1971.

362
AN TOUSEG

Livioù



Glas

Glas evel o zokarnioù
Glas evel o c'hoarzh
Glas evel o moged
Glas evel o gloaz
Glas evel o c'hellien en hor chapel wenn

Gwenn

Gwenn evel o oferenn
Gwenn evel o dent
Gwenn evel o selloù
Gwenn evel o daouarn
Gwenn evel hor c'hontron en o c'houlioù ruz

Ruz

Ruz evel o skilfoù
Ruz evel o mallozhioù
Ruz evel o leternioù
Ruz evel o mezh
Ruz evel kroz hor c'hounnar ruz
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Per AR GALL

D'an Ao. P...

Ho kwelet em eus, en ho palez, o komz d' an dud.
Hag ur goulenn a oa ganin-me ivez, evidoc'h, war beg va zeod :
Hag ar reizh eo, a gav deoc'h, hag ar Gwir eo bountañ ur yezh en islonk an netra
?
Ur yezh kozh.
Hag ar reizh eo kas da get gerioù heson o deus dassonet dre amañ, war an Arvor 
ha war an Argoad, a-hed ar c'hantvedoù ?
Gerioù evel dour, douar, aezhenn, traonienn, richer, heol, latar...
Gerioù evel deiz ha noz, glac'har ha levenez, eñvor hag ankounac'h.
Gerioù evel alc'houeder, gwennili, bleunioù, gwinizh... 
Gerioù evel tad ha mamm, evel paotr ha plac'h... truez ha madelezh... ha 
karantez... ha bro ?
Ya ?
A.. ya...
Neuze, ur ger hepken a virin, e kuzh, d' e zeskiñ d' am mab, pa vo darev an 
amzerioù, unan hepken, an hini diwezhañ : Kasoni.
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ROPARZ HEMON

Nenn Jani

PENNAD 1

E Brest, er ru Amiral-Linois, gwechall, er bloavezhioù a-raok ar c'hentañ 
brezel-bed, e oa tiez kaer, nevez, hag enno e veve tud a renk etre. Ur ru ledan 
hag eeun e oa, a ziskenne eus plasenn ar Mirdi, anvet ivez plasenn Sadi-Carnot, 
betek al liorzhig karrezek ma raemp anezhi " plasenn ar Stivell ", abalamour d' 
ar stivellig a oa eno, e-kreiz un oglenn, ma lakae ar vugale bigi bihan da 
neuñviñ. Disheñvel-bras e oa ar ru-se diouzh straedoù strizh, kildroennek ar 
charter, en-dro da iliz Karmez.

En traoñ avat, etre ar ru Monge ha ru ar Vilin-Vihan, e oa chomet tiez 
kozh, aspadennoù, a gredfen, eus plasenn ar Seizh-Sant. Eno e loje dreist-holl 
tud a zere izel.

Hag eno e loje Nenn Jani.

Tri-ugent vloaz he doa d' an amzer ma krogan gant va istor. Ur vaouezig 
vihan, lart, he blev gwenn-kann dindan he c'hoef chikolodenn. Rak Kastelladez e 
oa.

D' he ugent vloaz e oa deuet Jani Kerforn da Vrest, da vezañ matezh e ti 
ur c'horonal. Graet he doa anaoudegezh gant ur micherour, un alc'houezer, Fañch 
Ar Skourr. Ur wech dimezet, o doa bevet da gentañ e traoñ ar ru SantErwan. 
Neuze, er bloaz 1885, d' ar mare end-eeun ma tigored ar ru Amiral-Linois. o doa 
feurmet div gambr a-rez douar en un ti bihan nepell diouzh korn ar ru Monge, ur 
gambr da lojañ, hag ur gambr all da ober ar stalig alc'houezerezh.

Fañch a c'houneze madik a-walc'h e vuhez, a-walc'h d' an daou bried da 
vevañ. N' o doa ket bet a vugale. En amzerioù diwezhañ, siwazh, e oa kouezhet 
klañv an ozhac'h, seizet e vizied gant ar remm. A zo gwashoc'h, e oa en em 
daolet da evañ. Bloazioù a reuzeudigezh evitañ hag e wreg. Pa varvas, e 1896, e 
oa paour-razh an intañvez. Gwerzhañ binvioù ar stal da baeañ an interamant a 
reas.
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Jani a oa ur vaouez a galon, ha lorc'hus. He c'hoar, a veve en he aez, 

dimezet e Kastell-Paol gant ur marc'hadour pesked, a lavaras dezhi distreiñ d' 
ar vro da lojañ ganti. Jani a nac'has mont. En he zi e chomas. Da c'hounit he 
bara e labouras evel devezhourez.

Paeet-treut e veze an devezhourezed en amzer-hont, ha Jani a glaskas an tu
d' en em zibab gwelloc'h. Setu ma tarzhas ur menoz en he spered. En he 
yaouankiz, d' ar mare ma oa matezh e ti ar c'horonal, he doa desket ober kegin. 
Ar c'horonal hag e wreg a oa tud lipous, ha Virjini, o c'heginerez, a oa brudet.
Pa bedent mignoned da zebriñ, pezh a c'hoarveze alies, e veze aozet predoù bras.
Ha Jani, plac'h-a-gambr, a veze lakaet neuze da reiñ dorn da Virjini : naetaat 
ha peliat al legumaj, gwalc'hiñ ar saladenn, dibluañ ar yer, basañ ar vioù, 
treiñ ar ber, ha labourioù dister all na c'houlennent ket kalz ampartiz.

Virjini, ur plac'h yaouank kozh rust ha dihegar, moulbennek, tavedek, ne 
oa ket douget da gelenn he micher d' ar re all. Urzhioù a roe da Jani, dre sin 
hepken peurliesañ, ha pa ranke komz, e konte he gerioù evel m' he dije kontet 
pezhioù moneiz roet en aluzen. Jani avat a oa daoulagad lemm en he fenn. Ha 
tamm-ha-tamm, war-bouez sellout pizh ha prederiañ, e oa deuet da vezañ gouiziek.
Feiz, un deiz ma oa klañv ar geginerez kozh, ret dezhi mont d' he gwele da deir 



eur goude kreisteiz, he doa Jani kemeret he lec'h, ha fichet koan evit dek 
kouviad, en o zouez ur jeneral, mar plij, hag ar jeneralez. Ha gourc'hemennoù he
doa bet diganti.

Diwezhatoc'h, pa oa bet dimezet, n' he doa ket bet tro alies da geginañ 
war an ton bras. Hogen n' he doa ket ankounac'haet. Da Fañch e veze servijet, 
gwechig an amzer, meuzioù fin, ha gwechig an amzer ivez, ez ae Jani da aozañ 
predoù e ti amezeien, da geñver pask kentañ ur bugel pe ur gouel-familh bennak.

« Gouzout a rit, » he doa lavaret dezhi ur vignonez un deiz, « c'hwi 'zo 
par d' an Itron Kervarreg ! »

Evit meuleudi, se oa meuleudi, rak an Itron Kervarreg a oa neuze rouanez 
ar c'heginerezed. Itronezed bras a grape betek he zi, e krec'h ar ru Vauban, e 
Rekourañs, evit he fediñ, he aspediñ da zont da fardañ merennoù pe goanioù 
dezho. Ha ne laboure ket evit bennozh Doue. Ur fortun a c'houneze, hervez ar 
brud, muioc'h en un devezh eget ur vatezh en ur miz.
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« Bezañ devezhourez, » a soñjas Jani, « uzañ va c'hein evit serriñ pevar 

real e fin an devezh, pa c'hallfen dastum dek gwech kemend-all o keginañ mare-
mare hepken ! N' on ket an Itron Kervarreg, me 'oar. Mes gouest on d' ober mezh 
da re all a ra ar vicher-se ! »

Ober a reas. E berr amzer e kavas fred.

« Ur geginerez a glaskit ? Kemerit Nenn Jani. »

Sed an ali a veze roet, hag heuliet, e tiez ar bourc'hizezed e karter 
Karmez.

Ha perak " Nenn Jani " ? Den ne oar penaos e oa deuet da vezañ anvet evel-
se gant an holl. Un " nenn " a zo ur vamm-gozh, neketa, ha Jani n' he doa ket a 
vugale-vihan, peogwir, evel am eus lavaret, n' he doa ket zoken a vugale. Ha 
neuze, ne vez ket lakaet " nenn " dirak un anv-badez. Krouadurien ar c'harter 
emichañs o doa graet " nenn " da gentañ eus ar wrac'hig kozh a selle outo gant 
teneridigezh, a vousc'hoarzhe outo, a roe dezho madigoù. Bezet pe vezet, goude 
marv he fried, dibaot a wech e kleved komz eus " an Itron Skourr ". Ne oa mui 
nemet " Nenn Jani ".

* * *

En un ti kaer, er c'hentañ estaj, en tu all d' ar ru Amiral-Linois, e veve
un intañvez pinvidik, an Itron Drouineau, gant he merc'h ha div vatezh. He niz, 
noter e Nancy, a oa nevez dimezet, hag en hañv-se an daou bried o doa divizet 
ober un dro e Breizh. Ne veajed ket en amzer-se evel bremañ. Mont gant an tren a
gêr da gêr, setu a raed. Lizher en doa kaset an niz d' e voereb da gemenn 
pegoulz e tremenje dre Vrest gant e wreg. Feurmet o doa ur gambr en ostaleri " 
Continental ", a skrive.

An Itron Drouineau a respontas e vije bet plas a-walc'h d' o lojañ en he 
ranndi. Ma ! ober a raje eus he gwellañ evit o degemer. Daou zevezh a dleent 
chom e Brest, ur Meurzh hag ur Merc'her. Un devezh a vije a-walc'h da welout 
kêr, lakaomp ar Meurzh. D' ar Merc'her e c'halljent ober ur valeadenn war ar 
maez. Ha perak ne dajent ket o-fevar, da lavarout eo an niz, e wreg, ar voereb 
hag he merc'h, gant ur c'harr da Aber-Ac'h ? O tistreiñ d' an abardaez, e vije 
en he zi ur goan a-zoare, rak an deiz-se, pebezh chañs eston ! a oa ivez deiz-
ha-bloaz he merc'h Nadia.
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Gant ma vo brav an amzer ! Se a soñje an Itron Drouineau o vont da di ar 

feurmer-kirri, ru an Ti-Kêr. Miz Mezheven e oa, hag e lintre brav heol ar 
mintin. O tremen dre ar blasenn Sadi-Carnot, a-boan ma taolas ur sell ouzh ar 
skritelloù melen ha ruz peget ouzh mogerioù ar pikol savadur ma rae anezhañ, 



Brestadez kozh ma oa, Koc'hu an Ed, ennañ ar Mirdi, al Lenndi, Sal ar Gouelioù, 
hag ur sal vras all en traoñ evit ar sportoù hag an emvodoù. Ma vije tostaet da 
lenn ar skritelloù, he dije gouezet e oa, en abardaez-se end-eeun, galvet ar 
vicherourien d' en em vodañ evit klevout ur brezegenn gant dileuriad ur c'homite
savet e Pariz da zifenn gwirioù an dud divadoù, dindan baeroniezh Jean Jaurès. 
Ha p' he dije gouezet ? O vont gant ar ru Sant-Erwan, nevez vadezet, va Doue 
binniget ! ru Emile-Zola, ne brederie nemet e donedigezh he niz hag he nizez, ha
kement he doa da brientiñ en devezhioù da zont.

Sioul e oa ar mintin. Tost difiñv an deil er gwez tro-war-dro d' an 
Dachenn-Emgann, didud, evel ur gouelec'h o krazañ dindan an heol, hag ar c'hiosk
poultrennek e-kreiz. Fresk avat evel un oaziz ar blasennig-liorzh La Tour- 
d'Auvergne, douret-aketus ar bleuñvegoù, ha glas ar geot, un dudi. Ur sell a 
daolas ouzh talbenn an ostaleri cheuc'h en doa he niz dibabet hep goulenn he 
ali, o soñjal he dije-hi choazet kentoc'h an ostaleri " Moderne ", cheuc'h ivez,
hogen siouloc'h, gwelloc'h evit un noter. Ha neuze, o treiñ a-zehou, ez eas e ru
ar Maerdi.

E burev ar feurmer-kirri ne gavas nemet ur plac'hig, a bedas an itron da 
azezañ, o lavarout e teuje ar mestr dizale. Dindan ar porched e oa daou baotr o 
naetaat ar pavez, unan o teurel dour gant ur sailh hag egile o skubañ. Dre an 
nor digor e kleve an Itron Drouineau kement a lavarent, hep kaout ezhomm da 
astenn he skouarn. Hag e teskas un dra na ouie ket : edo micherourien ar porzh o
vont da ober harz-labour.

« Ha trouz a vo, me 'gred ! »

« Ya, en dro-mañ e vo trouz ! »

Damstrafuilh a savas e spered ar vourc'hizez. D' ar re o deus eveldomp 
bevet a-dreuz brezelioù, dispac'hioù, reveulzioù, gwastadegoù ha dismantradegoù 
an ugentvet kantved eo diaes meizañ ar peoc'h a rene en derou, pegen stabil e oa
ar bed, un urzh er gevredigezh a seblante bezañ graet evit padout da viken. Pezh
a vefe evidomp-ni un darvoud bihan, evel un harz-labour, a oa neuze un darvoud 
bras, e-giz ar gurun o krozal trumm e sioulder un endervezh hinon en hañv. Na 
kasaus ar vicherourien-se, en em leze da vezañ broudet gant politikerien, 
frañmasoned holl, hailhevoded, diskibien Satan, n' o doa ken mennad nemet diskar
ar relijion hag an dereadegezh ! Ha perak e vije ret da seurt tud kabalat e 
Brest d' ar mare ma oa he niz hag he nizez o tont ?
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Ur barrad imor a yeas enni, hag a voe torret avat pa erruas ar feurmer-

kirri er burev, un den seven, a c'houlennas digarez evit bezañ lakaet anezhi da 
c'hortoz.

« Ar sizhun a zeu ? Dimerc'her ? Mont da Aber-Ac'h ? Pevar den ? Gwelomp ?
»

Treiñ pajennoù e gaier a reas.

« Ya, dimerc'her, itron, e c'hallan reiñ deoc'h ul landoz. Da eizh eur ? »

« Da nav eur kentoc'h. »

« Mat, da nav eur e vo dirak ho tor, hep mank. Kontit warnon. »

An Itron Drouineau, sederaet, a zistroas betek ar ru Amiral-Linois. A-raok
mont d' ar gêr he doa ur gefridi all, pouezus ivez, da ober. E-lec'h heuliañ ar 
riblenn diouzh an tu kleiz, e heulias ar riblenn diouzh an tu dehou, hag e skoas
war dor ti bihan Nenn Jani.

Ar chikolodenn gozh a zigoras, a voe souezhet o kavout dirazi he amezegez,
n' anaveze nemet diouzh ar gwel, ha pa glevas he doa « c'hoant da gaozeal ganti 
», he fedas seven da zont tre er gambr a oa bet ar stal, hag a oa bremañ he 



c'hambr-wele. Tost kreisteiz e oa, ha dre zor ar gambr all, a oa bremañ ar 
gegin, e teue c'hwez ar pesked fritet.

« Ho tirenkañ a ran, » eme an Itron Drouineau, « o tont war ho merenn. »

« Va merenn a c'hell gortoz, » eme Nenn Jani, o vont prim da lemel ar 
billig diwar ar fornezig dre c'hlaou-koad. « N' eo nemet div sardinenn am eus 
prenet gant ur varc'hadourez a oa oc'h ober an dro. Fresk-bev oant. »

« Plijus eo ar c'hwez. »

Ne oa ket gwir. An Itron Drouineau ne gave tamm plijus ar c'hwez-se. Hogen
ar vourc'hizez, ken diseblant, ken dismegañsus zoken e-keñver tud ar werin, a 
c'halle diouzh ret gwaskañ war he fouge ha bezañ hegarat pa oa un dra bennak da 
c'hounit. Ha gouzout a rae ne oa ket atav aes kaout asant Nenn Jani.
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An deiz-se avat a oa chañsus evit an itron. Ya, Nenn Jani a yaje da aozañ 

koan eviti d' ar Merc'her, war an diviz ma vije lezet d' ober ar marc'had.

« Hag ober a c'hellit roll ar meuzioù. Me ne vin ket er gêr. Me, va merc'h
ha va c'houvidi a yelo da bourmen war ar maez, ha ne zistroimp nemet en 
abardaez. Va div vatezh, evel just, ho sikouro mar bez ezhomm. »

« Unan anezho a zo ho keginerez. »

Aze oa ar gwiridig ! Kaout afer ouzh keginerez an ti, he doa gwir abeg da 
feukañ pa 'z aed da glask ur geginerez all.

An Itron Drouineau a chomas dilavar.

« Ambrozin, » eme Nenn Jani.

« Anaout a rit anezhi ? »

Nenn Jani a anaveze holl vitizhien ar c'harter.

« Komzet em eus gant Ambrozin, » eme an itron, un tammig hegaset o rankout
menegiñ an dra. Edo o vont da lavarout n' he doa ket da c'houlenn aotre he 
c'heginerez da ober pezh a gare. Hogen stardañ a reas he muzelloù.

« Ambrozin ha me en em glevo. Eus Sibiril eo, » eme Nenn Jani.

An Itron Drouineau a savas, disammet he spered, hep klask kompren perak e 
oa aezetoc'h en em glevout gant ur vaouez eus Sibiril eget gant un all.

* * *

An heol a lintras tomm adarre betek fin ar sizhun ha devezhioù kentañ ar 
sizhun goude. Tomm-touforek e oa zoken, ar wrez o pouezañ evel ur maen war 
divskoaz an dud. Arnev a oa en aer, o kinnig tarzhañ bep eur. Ha na rae nemet 
kreskiñ c'hoazh an enkrez e meur a askre. Rak bep eur ivez e c'hortozed ar 
c'heloù fall.

Harz-labour a vo gant micherourien ar porzh, pe ne vo ket ? Sed ar goulenn
a raed e pep lec'h, e korn ar ruioù, er stalioù, er burevioù, el labouradegoù, 
en tiez, e Brest koulz hag e Lambezelleg, e Sant-Mark koulz hag e Kerber. Ar 
porzh-brezel a oa kalon ar gêr vras hag he fabourzioù. Trubuilh er porzh-brezel 
a vije trubuilh dre-holl, evit an holl, bihan ha bras, paour ha pinvidik. Ma 
vije harz-labour e ouied ervat pezh a c'hoarvezje. Evel bep tro, kabaduilh, 
dispac'h, tud gouliet pe lazhet zoken, devezhioù, sizhunvezhioù a reuz hag a 
zienez evit merc'hed ha bugale. Neuze e vije graet ar peoc'h, gwellaet un tammig
pae dister ar vicherourien, ha raktal uhelaet koust ar bevañs, ha ken gwazh ar 
stal ha diagent.
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D' ar Sul e voe pedet en ilizoù. Den marteze ne bedas kalonekoc'h eget an 

Itron Drouineau, hag hi eus ar re o dije nebeutañ da c'houzañv. Nebeutañ da 
c'houzañv ? Soñjit ! He niz hag he nizez o tont e-kreiz an tousmac'h ! Ha ne 
vije ket spontus ? Spontusoc'h eget poanioù tudachoù a yae da heul livastred ha 
frañmasoned e-lec'h selaou ouzh alioù fur an aotrou 'n eskob, rak eskob Kemper 
en doa kaset ur c'hemennadur, da lenn e pep kador-brezeg, evit lavarout chom 
sioul.

« Da vihanañ, » a bede an itron, « pellait an droug betek diriaou pe 
digwener. »

Hag, echu an oferenn, e vanas c'hoazh ur pennad da bediñ, hag e lakaas ur 
piled-koar da zeviñ dirak delwenn ar Werc'hez.

Hogen da serr-noz e rede ar c'heloù dre gêr : divizet oa bet ober harz-
labour.

D' al Lun vintin ne voe ket gwelet ar wazed o kerzhout etrezek dorojoù an 
arsanailh gant pep a bodig houarn, ennañ boued o merenn. E-lec'h-se e voent 
gwelet o vale er ruioù, netra ganto en o daouarn, o divrec'h a-ispilh ouzh o 
divskoaz e-giz tammoù keuneud sec'h, un arvest divoas d' ar merc'hed a yae evel 
kustum d' ober o frenaennoù. Ha n' eo ket hepken er c'harterioù paour. Aloubet o
doa ar c'harter pinvidik, kredet mont en tu all d' ar ru Siam, betek an Dachenn-
Emgann hag ar blasenn Sadi-Carnot. Eno, dindan ar gwez, e oa strolladoù bihan 
anezho, o kaozeal, ar re goshañ azezet war ar bankoù, o sachañ war o fibennoù, 
ar re yaouankañ en o sav, oc'h amboulat sigaretennoù. Koulz oa ober, keit ha 
chome butun en o godelloù. Dizale ne vije mui a arc'hant da brenañ.

Ne oa ket c'hoazh a archerien, daoust ma ouie ervat an diskrogerien-labour
edo ar re-se er c'hazarnioù, hag ar soudarded ivez, prest da zont er-maez e ken 
kaz ma 'z erruje an disterañ tamm dizurzh.

Ar bourc'hizezed bihan, ar re a yae o-unan d' ober o marc'had, a daole 
selloù a-gorn ouzh ar vicherourien-se en ur dremen e-biou dezho, selloù karget a
zisfiz, o soñjal e vije fur marteze prenañ pourvezioù evit an deizioù da zont, 
rak ma vije kann er ruioù e rankje ar varc'hadourien klozañ o stalioù, ha forzh 
penaos, ne vije ket ebat mont er-maez. Ha petra prenañ, siwazh, gant an amzer-
se, pa oa ken diaes mirout kig, pesked hag amanenn ? Kiloioù ha kiloioù sukr, 
kafe, sikorea, nouilhez, makaroni, boestadoù boued-mir a voe gwerzhet. Kalz 
mammoù a diegezh a zistroas d' ar gêr hep ur gwenneg en o yalc'h, keuz dezho n' 
o doa ket soñjet kas muioc'h a arc'hant ganto.
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Mitizhien yaouank, o lostenniñ dirak an ispiserezhioù, a gave tro da 

c'hoarzhin.

« Ha gant piv 'ta ez i-te da bourmen fenoz, Anna ? Ne ziskenno ket da 
vartolod war ar Pont Bihan. Dalc'het e vezint tout war al listri. »

« Mont a raio da bourmen gant ur jandarm. »

« Marteze e teuio an dragoned. »

« O ! Me 'gav brav an dragoned ! »

« Gant ar vezh, merc'hed ! » eme ur vaouez tagnous.

« Pezh a lavaromp ne sell ket ouzhoc'h. Droed hon eus da gaozeal. Ha na 
boulzit ket ac'hanomp, mar plij, evit tremen buanoc'h ! »

Se a oa e kreiz-kêr, e karter ar c'hoc'hu hag an tiezkenwerzh bras. Er 
c'harterioù dister, ma loje kalz tiegezhioù micherourien, a-dreñv iliz Sant-



Loeiz, er banelloù Keravel, pe c'hoazh e Rekourañs, ne gleved ket avat tud o 
farsal. Ha ne veze ket prenet muioc'h er stalioù eget boaz. Nebeutoc'h, ne 
lavaran ket, rak edod endeo o kontañ pizh ar gwenneien. Eno e oa aon ivez, n' eo
ket aon rak ar freuz, nemet aon rak an naon. En amzer-se ne oa ket a sindikadoù 
aozet-start evel bremañ, Ne oa kef-sikour ebet, hag en deiz ma tiskroge an tad 
diouzh e labour ne veze mui paeet, hag e ranke, eñ hag e wreg hag e vugale, ober
kof moan. Kenwerzherien ar c'harterioù pinvidik a oa ur mousc'hoarzh war o dremm
o welout ar varc'hadourezh o kuitaat o estell evit diskenn e paneroù hag e 
seier-roued ar bourc'hizezed hag o mitizhien, hag o klevout ar pezhioù-moneiz o 
tintal en o ziretennoù. Hogen e stalioù bihan ar c'harterioù paour, enno 
legumaj, kig-sall hag harinked sec'h mesk-ha-mesk gant soavon, pellennoù-sifel, 
koarach ha boujiennoù, ar marc'hadourezed a oa du o fenn, o c'houzout e vije ret
dezho dizale gwerzhañ war dermen, muioc'h c'hoazh eget kustum. An holl er 
c'harterioù-se a veve skoaz-ouzh-skoaz, o plegañ d' an heveiep planedenn. 
Tudigoù e oant holl. Un harz-labour a oa ken spontus hag ur c'hleñved-red. An 
holl a veze tizhet. Ha ne oa skoazell da gaout neblec'h. Netra nemet enebiezh a-
berzh ar vondianed, a-berzh ar renerien gant o lezenn, o archerien, o arme, o 
lezioù-barn, o frizonioù, zoken a-berzh an Iliz. Ac'hano ar c'hwervoni, an 
dic'hoanag, an droukrañs ha, war an disterañ digarez, an dispac'h hag ar 
c'hannoù.

* * *
372

Ha Nenn Jani ?

Nenn Jani ne oa ket chalet. Truez a-walc'h he doa sur ouzh ar vugale-se n'
o dije mui a vara. Met ouzh an tadoù hag ar mammoù n'he doa ket kalz a garantez.
Micherourien Vrest a oa daou rummad anezho, " micherourien gêr " ha " 
micherourien ar porzh ". He gwaz Fañch a oa bet micherour kêr, unan a c'halle 
bevañ keit ha ma chome nerzh ha yec'hed en e gorf, ha n' halle mui nemet 
krakvevañ pe vervel ma 'z erruje gantañ ur gwallzarvoud bennak, ma vije 
muturniet, tizhet gant kleñved diremed, pe divarrek da labourat en e gozhni. 
Micherourien ar porzh o devoa pañsionoù, hag o intañvezed ivez. Jani, goude marv
he fried, n' he doa bet pañsion ebet. N' he doa gallet morse lakaat gwenneg ebet
a-gostez. Ha gouzout a rae, se a oa un tasmant a euzh e don he askre, ne oa 
eviti, en deiz ma ne vije mui boujant, nemet ospital Poull ar Bached, pe neuze 
kaout aluzen digant he c'hoar hag he nizien. Krisoc'h e oa c'hoazh ar bed ouzh 
tud evelti eget ouzh micherourien ar porzh, daoust d' o dienez.

Evit ar mare, avat, n' he doa ket abeg da glemm. An diskrogerien-labour a 
c'halle ober o reuz. Se ne virje ket outi da fichañ ur pred kaer e ti an Itron 
Drouineau, ha paeet-mat e vije. Aotre he doa bet d' ober roll ar meuzioù, ha 
graet e oa dija en he fenn. Bez' e vije soubenn an asperjuz, ar soubenn skañv-se
a rae Virjini, ken mat da reiñ en hañv pa veze tomm an amzer, ha neuze toazon-
leue fritet ha flammet gant kognak, ha neuze ur bolez rostet, gant piz-munut ha 
saladenn, ha koaven moka da echuiñ.

Ne voe na strap na tourni en deiz-se, nag antronoz ivez. Ar re o doa 
diouganet e vije beuzet kêr er gwad a oa fals profeded eta. D' ar Meurzh e voe 
nebeutoc'h a bres en-dro d' ar stalioù. Ar brud a rede e oa graet emglev dre 
guzh etre renerien an harz-labour hag ar vistri. An dud fur, a gounae an harzoù-
labour a wechall, e heje o fenn, o c'houzout ne oa nemet ar galmijenn a-raok an 
arnev. Hag e burevioù ar prefed-mor hag an isprefed e oad war evezh, en askont 
eus ar c'heleier dastumet gant ar spierien-bolis.

373
Nenn Jani, ken dinec'h ha tra, a yeas er marc'hallac'h Pouliken da zibab 

ur bolez tener e stal ur varc'hadourez-yer, he mignonez, a brenas vioù hag 
asperjuz kaer er c'hoc'hu, toazon-leue er gigerezh e korn ar ru Vras hag ar ru 
Sant-Loeiz, da lakaat da drempañ e-pad an noz, ur voutailhad kognak ha kafe er 
ru Sant-Erwan, hag a zistroas d' ar gêr eürus.

Hag eürus e oa ivez an Itron Drouineau. War-dro div eur en endervezh e 
teuas he niz an noter hag e wreg d' he gwelout. Erruet oant eus Montroulez da 



unnek eur, ha merennet o doa en ostaleri. Ya, ur veaj vat o doa graet. Ya, 
gouzout a raent e oa harz-labour e Brest. Nann, n' o doa merzet netra iskis. 
Nann, n' o doa ket aon da vale e kêr. Ul levr-stur a oa ganto, o doa studiet en 
tren, hag ur gartenn eus kêr o doa prenet en ul levrdi e-kichen an ostaleri. 
Fellout a rae dezho gwelout ar mirdi, ar c'hastell, ar vali d'Ajot, ar Pont Bras
hag an tour Tangi.

Tud dereat. Ar wreg a oa lent, hag a vousc'hoarzhe an holl amzer, o lezel 
he fried da gaozeal gant e voereb. En ur sevel koulskoude, e c'houlennas digant 
Nadia ha karout a raje dont da bourmen ganto, pezh a blijas d' an Itron 
Drouineau. Nadia a nac'has, o lavarout e oa skuizh.

« Digarezit va merc'h, » eme ar vamm. « Ar wrez-se, am eus aon, n' eo ket 
diouti. »

Hag ez eas da ambroug an daou bried betek dor ar ranndi, oc'h erbediñ 
dezho bezañ prest ar mintin war-lerc'h da c'hortoz al landoz evit mont da Aber-
Ac'h.

« Nadia, » emezi o tistreiñ d' ar saloñs, « mat e vije bet dit mont ganto,
daoust d' an harz-labour. »

Nadia, ur plac'h diseblant, alies rebours, ne deurvezas ket respont.

Eus he c'hambr, Nenn Jani a welas an daou o tont er-maez eus ar porched 
ledan, o chom ur pennad da dermal, ha neuze o pignat gant ar ru, hag e tivinas e
oa an daou-se kouvidi an Itron Drouineau : un aotrou, yaouank c'hoazh, hogen kof
o komañs sevel outañ, gant un dilhad penn-da-benn, liv teñval, un tog plouz 
panama, ur c'hevellunedenn a-ispilh ouzh e skoaz, hag un itron yaouankoc'h, gant
ur pikol tog goloet a vleunioù, dalc'het gant spilhennoù hir war he mell torkad-
blev du, he gouelig-dremm gouzizet betek he elgez, stardet-kempenn he dargreiz 
moan gant he c'horfenn, ur sac'h makrame hag un disheolier pommell olifant en he
dorn dehou maneget, he dorn kleiz, maneget ivez, o troñsañ plegoù he brozh hep 
mirout a-grenn ouzh an traoñ da skubañ ar pavez. Arouez ar vourc'hizelezh o 
valeadenniñ, digas ouzh ar gounnar prest da darzhañ e kalon ar werin.
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D' ar Merc'her, da eizh eur vintin, e lakaas Nenn Jani en ur baner ar 
pourvezioù he doa prenet en derc'hent, hag ez eas da ranndi an Itron Drouineau. 
Fellout a rae dezhi bezañ abred evit sellout ouzh ar gegin ha bezañ sur ne vanke
netra. Ambrozin a oa azezet ouzh an daol dirak he bolennad kafe dre laezh, 
sanket he dent en ur felpenn vara amanennet-druz. Hejañ he fenn a reas da zemata
Nenn Jani.

Jermina, ar plac'h-a-gambr, an hini he doa digoret an nor, a lavaras ur 
wech c'hoazh ar pezh he doa lavaret da Ambrozin o tistreiñ eus an oferenn seizh 
eut en iliz Karmez.

« Fall an traoù. Ar ruioù a zo leun a jandarmed. »

« Ha plac'h-al-laezh n' eo ket deuet, » eme Ambrozin en ur chaokat he 
bara.

D' an ampoent e tassonas kloc'hig an nor. Plac'h-al-laezh, ur vaouez vras 
e koef Lambezelleg, a zeuas tre.

« Me a gave din, » emezi, « ne vijen ket tremenet. N' eus nemet soudarded 
e kêr. An dragoned a zo deuet eus Pondivi. Emaint war an Dachenn-Emgann. »

« Daou litrad hiziv, » eme Ambrozin.

« Daou litrad ! »



Ne veze kemeret en ti nemet ul litrad peurvuiañ. Ar varc'hadourez laezh a 
chomas en entremar.

« Ma ! daou litrad ho pezo, » emezi. « Mall eo din distreiñ d' ar gêr. Ha 
n' eo ket lavaret e c'hellin dont warc'hoazh. »

Sankañ peder gwech he muzul hanter litr a reas en he fod bras houarn-gwenn
da ziskenn al laezh spoumus en div bodez pri a oa war an daol, hag ez eas kuit 
kerkent.

Ambrozin a loc'has, a zigoras an nor etre ar gegin hag ar sal-debriñ, hag 
e voe gwelet mestrez an ti en he sav, o lenn ar gazetenn a oa bet degaset dezhi 
gant Jermina.

« Piv oa aze ? » emezi o kenderc'hel da lenn.

« Plac'h-al-laezh, itron. Ha Nenn Jani a zo deuet ivez. »

« Nenn Jani ! »
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An itron en dro-mañ a savas he fenn hag a sellas ouzh Nenn Jani, a oa 

deuet e toull an nor.

« Demat, itron. »

« Demat. Ne vank netra deoc'h ? »

« Ne vanko netra, itron. Da bet eur e vezo koan ? »

« Ra vezo prest da seizh eur. Nann, lakaomp seizh eur hanter. »

Daoust ma rae ar vourc'hizez he gwellañ da chom diseblant dirak ar 
servijerezed, e oa anat e oa anoazet. War drede pajenn ar gelaouenn, dindan an 
talbenn " Keleier Diwezhañ ", e oa un dek linenn bennak, moulet e lizherennoù 
bras, o venegiñ donedigezh an dragoned hag o kemenn e oa mennet an diskrogerien-
labour " da ziskenn er ruioù ".

Ambrozin a zinaouas kafe en unan eus an div dasenn a oa war an daol.

« Ha lakaet e vo kafe ivez e tasenn an Dimezell Nadia ? »

« Ya, va merc'h a zeuio diouzhtu. »

Se a voe lavaret war un ton sec'h, a viras ouzh Ambrozin da gontañ pezh he
doa klevet digant ar varc'hadourez laezh.

« N' emañ ket an itron war he zu, » a zisklerias Ambrozin o tont en-dro er
gegin, goude serriñ an nor war he lerc'h.

E gwir, dre an nor serret, e kleved ar vestrez o skandalat Nadia.

Nenn Jani, o vezañ dispaket he frenadennoù eus an derc'hent, sellet ouzh 
ar fornez, ar rosterez, furchet tro-war-dro da welout ha ne vanke na sukr, nag 
holen, na pebr, nag eoul, na gwinegr, nag amanenn, na glaou-koad na netra, a 
lavaras e ranke mont da gerc'hat saladenn ha piz-bihan. Distreiñ da un eur a 
raje.

« Hañ ! » eme Ambrozin da Jermina pa voe aet kuit. « Me a vefe gouest da 
ober kegin koulz hag hounnezh. Mat ! Me 'lezo anezhi ! Ezhomm he deus moarvat da
c'hounit he buhez, ha n' eo ket gant va arc'hant e vezo paeet. »

Ne lavaras ket, n' he dije ket kredet lavarout he devoa un tammig aon rak 



Nenn Jani. Evel kalz tud sioul, Nenn Jani a oa enni un nerzh kuzh, a lakae ar re
all da blegañ d' he youl, hep rankout sevel he mouezh, na krizañ he zal, nag 
ober jestr ebet. Endra edo o sellout ouzh ar gegin, e oa bet Ambrozin nec'het 
evel ur bugel pa vez ar mestr-skol o furchal dindan e varc'h-levr.

* * *
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Da nav eur rik, evel prometet, e chomas ul landoz a-sav dirak porched an 

ti. Klevet e voe gant an Itron Drouineau, a oa prest da vont er-maez, toget ha 
maneget, azezet, sonn he c'hein, war ur gador-vrec'h er saloñs, ha gwelet gant 
Jermina, na rae nemet mont ouzh ar prenestr er gambr e-kichen. Ret e voe gervel 
Nadia. An Itron Drouineau hag he merc'h a ziskennas, ambrouget gant o matezh, 
houmañ o tougen daou zisheolier ha div vantell ha div skerb, rak en desped d' an
heol e c'hell an avel bezañ yen e Bro-Leon en aod ar mor, zoken en hañv. Ar 
paotr-karr a saludas, o stekiñ e viz-yod ouzh erien e dog, ha pa voe an div 
itron braket en o aez er c'harr, e lakaas e foet da strakal.

Jermina a glevas he mestrez o rein urzh da vont d' an ostaleri hag a 
chomas da sellout ouzh al landoz o pignat gant ar ru hag o treiñ a-zehou war ar 
blasenn Sadi-Carnot. Sellout a reas ivez a bep tu. Ne oa neblec'h na tog archer 
na tog soudard, na mann da ziskouez e oa an deiz-se disheñvel diouzh ar re all. 
Pavez kompez ar riblenn ledan a flammine dindan an oabl glas-glas. Ne oa den 
ebet, trouz ebet.

(da genderc'hel.)
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Gwendal DENEZ

AMBREN

da Alan

Kouezhet on war al letonenn dirak an draezhenn skubet gant barradoù avel 
skorn ar reter o yudal. Kredet em eus e oan marv : ur pennadig hepken. 
Strakerezh diarsav an tan a dostae, ha me seizet gant mentadur huñvreoù bronduet
an diziwezh, n' hellen ket fiñval. Gwelet em eus he skeudenn war an oabl 
brizhellet ; mousc'hoarzhin a rae din. Klasket em eus flourañ he dremm met va 
brec'h a oa re bonner da sevel. Chomet eo ur mare difiñv ha laosket em eus 
anezhi da vont, goustad, davet an neñvoù ; mousc'hoarzhin a rae din atav. Lezet 
em eus anezhi da vont. Un dremm oa nemetken - he dremm oa. Goude, n' ouzon mui ;
me gav din em eus baleet war an traezh. Gouzout a raen n' helle ket an tan deviñ
ar mor. Aet on ennañ, gleb oa, hag an tarzhoù eon a zirolle warnon. Ne oan ket 
gouest da vont pelloc'h eget ar voger. Kerzhet em eus ivez er parkeier ha bresañ
'raen an ed gant va daouarn ruz leun a wad. Kerzhet em eus e kêr lusket gant kan
kriz ar c'hurun krozus o krabisañ an oabl a luc'hedennoù kailhastrek ha krenañ 
'rae ar savadurioù koar dindan va c'hammedoù emfiñv. Ar glebor a zivere ouzh 
mogerioù frailhet an tiez kenskeudennek. Paperioù bruderezh liesliv a blave war 
ur bed glac'haret. Noz oa. Tourioù-tan ar goanag drailhet gant emgarantez divent
ha sujidigezh asantet an den-skeud a lugerne gwan war vevenn c'houliet ar vuhez-
marv. An den-skeud tachet war groaz an ezeved speredel a varv goustad gant an 
dizesper e teñvalijenn an urzhiadur danvezel. Kousket a ra don, doñvaet gant 
mored an digenvezded en aezamant kempenn ur gevredigezh arnevez a brof dezhañ ur
gwele huñvreoù dreistdiraez, nemetken. Ur wezenn-orañjez difrouezh oa war al 
leurgêr. Sec'hed am boa. Dremmoù o deus gronnet ac'hanon. Pennoù tud gant blev 
louet ha kalz roufennoù. Komz a raent met ne lavarent netra. O muzelloù hepken a
fiñve. Aon am boa. Klask a ris skeiñ warno. Aer oa. Tresoù drouk o devoa. 
Tostaat 'raent ouzhin ; daouarn oa ha daoulagad ivez. Redet em eus kuit. Fellout
a rae din din tizhout ar beurbadelezh. Ret e oa din neuze kuitaat menoz an den.
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Lazhet em eus un den dec'h. Heuliañ a raen ar wenodenn glegerek a-hed an 
tevenn. Kan dieub an evned, hen gounnar ar mor o krignat ar c'herreg, c'hwez 
fresk ar geot azglas hag ar bleunioù a zeve va empenn. An heol a zeve. Un avel 
vouest a c'hwezhe eus ar mor. Aezhenn a save eus an douar er parkeier nevez-
labouret. Kejet em eus gantañ a-dreñv ar c'hleuz balan. Eñ eo en deus va 
c'halvet. Lavaret 'n 'eus din e oa brav an amzer. Jestroù souezhus a rae. Kemer 
a rae dornadoù douar hag e pede ac'hanon da sellout pegen kaer oa. Diskouez 'rae
pennoù-ed hag e floure anezho. Melen-aour oa an ed ; kavout a rae an ed melen-
aour. Komz a rae eus ar vuhez ha c'hoarzhin a rae. Evurus oa. Bara ha kig-sall a
roas din. N' em boa ket naon. Debriñ a ris. Eñ a zebre ivez. Ur voutailhad sistr
en doa lakaet da freskañ er stêrig ; distouvet voe gant e gontell. Evañ a 
rejomp. C'hwerv oa ar sistr. Diskouez a rae din e zaouarn douarek, e zremm 
rouzet ha displegañ 'rae un dra bennak diwar al labour er parkeier. Sankañ 'reas
e gontell en douar a-raok gourvez e skeud ar wezenn-derv. Mousc'hoarzhin a rae. 
Ne blije ket kalz din e vousc'hoarzh. Kemer a ris ar gontell, hag e ris un 
nebeut kammedoù davetañ. Souezhet voe. Sevel a reas trumm hag e komzas din gant 
kalz jestroù diwar-benn an heol, ar vuhez, pep tra. Ne gleven ket. Skeiñ a ris 
un taol en e gof. Un orbid dister a reas ; ur chouadenn hanter-vouget a laoskas.
Bevañ 'rae c'hoazh ; ne felle ket dezhañ mervel - un den oa. Tennañ a ris ar 
gontell evit skeiñ un taol all. Un nebeudig gwad a strinkas. Plegañ 'reas war an
a-raok, hag e benn a bouezas war va brec'h ; ar gwad a rede war va dorn, etre va
bizied. Sachañ 'ris ar gontell. Treuzigellañ 'reas hag e kouezhas war e gein. 



Truez oa en e zaoulagad digor war an oabl... Ne felle ket din e vije bet evurus 
o c'hoarzhin d' ar vuhez. Un den oa : e lazhet 'm eus.

* * *
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N' hellez ket kompren, te, va c'heneil, perak on deut da vezañ evel-se a-
greiz-holl. Egile a zo marv e-kichen. Klasket en doa en em lazhañ meur a wech. «
Kalz amzer 't eus kerzhet ? » a c'houlenne dibaouez, ha neuze e responte : « 
Dec'h on degouezhet ; dec'h pe an deiz a-raok ». Marv eo bremañ. Marteze e vo 
douaret en ur c'hav-bez. Breinañ a rafe goustatoc'h egiz-se. Karout a rafes 
bezañ lakaet en ur c'hav-bez, te ?... Na me... Ar c'hwez, ar c'hwez eo ar 
pouezusañ. Ur vered e miz Eost pa vez kalet ha stank bannoù an heol... Flaeriañ 
'ra, hañ ? C'hwez ar c'hig brein e-mesk an douar tomm... an dra-se eo. Ret eo 
bezañ douaret e-doug ar goañv evit ma vefe mat, amzer 't eus da vreinañ evel-se.
Dibab ar serj a zo a-bouez ivez. Arabat kemer koad kalet, nann, hini skañv, 
tener. Koad gwak ma kavez. Chom hep e lufrañ ivez. Ar glebor a dle c'hoari... Ar
c'hoad a dle bezañ prest da resev an amprevaned. A-hend-all, e chom ar c'hwez er
voest e-pad pell amzer a-raok treuziñ ar pemp metrad douar chouket warnout. 
Evidout ne vern. Nann. Met evit ar vourc'hizien a zeu da vleuniañ bezioù o 
familh hep soñjal ez out te ivez aze o vreinañ... Evit ar re-se, ar re a zrask o
boteier nevez ha koaret war alezioù grouanet ar parkad teil, eo ret dit 
flaeriañ. Kas soñj dezho ez out te ivez marv, ankounac'haet gant an holl..

Ne gomprenez ket perak emaon e ti ar re foll, hañ kamarad ? Te 'oar, 
karout 'raen anezhi. Ne felle ket din he lazhañ. Met n' out ket deut da lavarout
kement-se d' am barnerien. Perak n' out ket deut ? Marteze ivez n' eo ket marv. 
Va-unan oan dirak al lez-varn. Te 'oar mat ne oa den en ti p' am eus lakaet an 
tan. Gouzout a rez n' on ket foll. Alies e welan anezhi e-pad an noz... he 
c'hervel a ran : neuze e teu ar mezeg hag e ra din pikadennoù. Ne welan nemet 
tiez lous eus prenestr va c'hellig. Atav eo teñval an oabl. Gouzout a rez e 
karan anezhi. Pelec'h emaout-te ? Perak ne zeu den da welout ac'hanon ? Mignoned
am boa koulskoude, a-raok... hag hi ? Skriv din, ul lizher berr nemetken. N' eo 
ket diaes. Deut eo va c'hoar an deiz all ; leñvañ 'rae. An nebeut tud a zeu d' 
am gwelout a leñv. Ne lavaront ket kalz tra ; hepken ez eo trist. Trist eo bezañ
touellet he doa lavaret va c'hoar... Perak 'teuez ket d' am gwelout, keneil ?

Abertawe, Mae 1972.
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Vakañsoù bras

Vakañsoù bras am eus bet. Soñj mat am eus diouto. Seizh vloaz int padet. 
Pemp bloaz warn-ugent am boa pa oan aet d' ober va c'hoñje, daou vloaz ha 
tregont pa oan deut en-dro.

E-giz ma vez lavaret : pourmenet am eus war droad, war varc'h, dre garr. 
Karr sterniet, karr kezeg-eizh-a-hed, ni azezet e penn ar c'hezeg, war ar bord, 
hon treid er-maez, o youal war ar merc'hed er parkeier pe en o frenestr.

Goude-se ne oa marc'h ebet ken. Pevar-ugent, kant, c'hwec'h-ugent e oamp. 
Un tammig start, en taol-se, o treuziñ an Alamagn hep harpañ. Buanoc'h e oan 
erruet e Berlin eget va zad, ne oa ket bet pelloc'h eget Verdun, ha va zad- 
kozh, a oa chomet e Pariz da lonkañ razhed. Seizh vloaz e oant bet ivez o 
pourmen pell eus ar gêr. Bep remziad a rae ur paz pelloc'h.

Kalz a draoù am eus gwelet etre Lourdes, lec'h e oan aet da gerc'hat kezeg
- ha da bediñ an Itron Varia - betek Staro-Konstantinov, en Oukraina. Aze a zo 
douar kondon, du, ken uhel hag un den, hag avel kreñv ha sec'h e miz Ebrel. A-
wechoù ne c'houzoc'h ket peur en em gav an neñv gant an douar keit emañ an 
dremwell.

Treuzet am eus ur c'horn brezel - e-giz ar paotr yaouank e Waterloo - ha 
gwelet mat brezel ar re all. Ar c'hêrioù distrujet. An aon hag an daeloù e-barzh
an daoulagad. Ar gwad o tiruilhañ diouzh ar gloazioù. Va c'halon glac'haret, am 
eus klevet bugale o c'hervel o mamm, ha tud-en-oad ivez.

Koulskoude, pezh a zeu aliesañ d' am soñj, eo ar vuhez pemdeziek, he 
flijadur habask war ar maez, e-touesk al loened, ar parkeier, ar pradoù. O 
selaou, hep teurel evezh, trouz ar mor hag ar c'hoadoù. Pevar bloaz on bet 
labourer-douar er memes kêriadenn e korn pellañ Pommern, e bord tuchennoù-traezh
ar Mor Baltik. Meur a vaen harz ouzh ar Pologn a veze gwelet e-touesk ar geot, 
gwrimenn va fradoù.
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Evel ar brizonerien all, me a lavare ivez « va c'hoadoù, va ziegezh, va 

saout, va c'hezeg ». Gwir eo, ur bourc'hiz a oa, eus Pariz a gav din, a yae 
droug ennañ pa gleve komz evel-se. Un den diaes e oa d' ar poent-se. Tabutal a 
rae ac'hanon abalamour ma oan " Vertrauesmann " - an den a gomze evit ar re all 
- hag abalamour ma komzen brezhoneg gant paotr Kastellin. Kompren a raen mat e 
venoz. Un den digabestr e chomen. Eñ a welas pa lavare din un deiz : « Bezañ az 
po anezhi, da groaz houarn » (evel ar wellañ Alamaned e Rusia). N' em boa ket 
lakaet plouzenn ebet war va skoaz, evel ma veze graet em yaouankiz. « Diwall », 
em boa youet dezhañ. Gwall grogad a oa bet. Ken feuket e oan, e oa deut buan ar 
maout ganin. Tri miz goude e lavare-eñ « va ziegezh, va c'hezeg ». Gwashoc'h 
c'hoazh, mestrez e di a oa deut da vezañ Gerda, gant karantez. Un den kaer ha 
kreñv e oa.

Va c'hezeg, va mignoned, o deus dalc'het tomm d' am c'halon. Pe dost atav 
e vezen ganto. Mevel bras e oan. Ar mestr a oa soudard e Rusia. Diouzh ar 
mintin, pa zeuen er porzh, ar marc'h koshañ Schwarzer (Morilhon) a chourine 
goustadik. D' ar sul, da zont d' ar gêr diouzh ar peuriñ er pradoù, e krogen e 
moue Schwarzer - gouzout a rae gwelloc'h treuziñ ar c'hoad hep tostaat d' ar 
gwez eget ar marc'h yaouank gwall zesket gant ar mestr a oa un tammig diot - hag
e teuemp d' an daoulamm d' ar marchosi. Klevet e vezemp diouzh a-bell. Bep taol 
e kavemp mestrez an ti hag an daou vugel bihan e toull an nor. Ar vugale o 
skrijal gant ar blijadur.



Plijout a rae din ar vro. Desket em boa er skol karout an traoù sklaer ha 
naet. Amañ, na lann, na drez, na broustoù, na glav-erc'h, na morglav. Parkeier 
skouer, koadoù o echuiñ reizh an ervenn diwezhañ, heñchoù eeun. Heñvel gant ar 
peder amzer. Goude un dervezh gwall-deñval, diouzhtu erc'h tev evit tri miz, pe 
ouzhpenn. An ouroulerien a veze staget ouzh ar sternajoù, tennet ar c'hirri-
stlej er-maez. Setu deut amzer ar redadennoù. Kalz a avaloù-douar kriz a roen, 
dre guzh, d' ar c'hezeg. Staget e vezent atav a-skoaz. N' em eus gwelet jav ebet
o kaout al lañs warno. Lezel a raen Schwarzer d' ober e c'hiz. Sonn e skouarn 
gantañ, o selaou an ouroulerien o tont war-lerc'h, e talc'he atav keit-ha-keit 
etrezo.

En nevez-amzer, eizhtez, hag ar bed holl a oa dihun, ar bleunioù e beg ar 
gwez, ar c'herezenned da gentañ, al laboused o kanañ. Ur burzhud souezhus 
evidon. Ar c'hirri er-maez adarre.
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Bezañ 'veze un amzer ponneroc'h d' ar spered. An diskar-amzer, pa gouezhe 

an noz war ar parkeier aret. Ar yenienn a lakae ar vrumenn da redek war an douar
troet, ha fronelloù ar c'hezeg da vogediñ. Neuze, e penn ar park e chomen 
pelloc'h a-sav, va fenn etre pennoù ar c'hezeg, stok outo, da glask tommder o 
c'heneilded.

Ur bloavezh, diskar-amzer a oa bet skañvoc'h din. Mestrez an ti a oa aet 
da foar ar sklavourien da gerc'hat ur vatezh. O tifallañ patatez brein e oan - 
gwall c'hleb e oa bet an douar - pa oa erruet ur plac'h pemzek vloaz bihan ha 
tev, he fenn en ul lien gwenn skoulmet dindan he elgez. Lammet he deus va 
c'halon pa welen pegen lemm e oa he daoulagad. Bet he doa amzer da zeskiñ 
alamaneg a-raok dont, da gentañ gant ar soudarded a oa e ti he zad, ur medisin e
Minsk. N' em eus ket bet ezhomm da zeskiñ rusianeg. Keuz am eus.

Lennet em boa gwechall kanennoù Osian. Un dervezh e lavaren dezhi: « Piv 
out te, Priñsez ? Lavar din da anv hag anv da vro, ha lavar din petra out deut 
da ober amañ ? » Hi a responte neuze diotach lous en he yezh, en ur dufañ em 
daoulagad. Goude-se e c'hoarzhemp evel daou vugel, a-greiz kalon. Liliahta 
Choukova oa he anv. Lilia a lavaremp.

Damdost noazh e oa, a-raok am boa bet amzer da glask dilhad dezhi e-touez 
ar merc'hed a anavezen e kêr. Me lavare :

« Diwall, riv az po.

- N' eus forzh dit, n' out ket va zad.

- Marteze on da vreur.

- Gwir eo, tad-kozh. »

Ne oan nemet tregont vloaz ! Met atav he doa ar ger diwezhañ.

D' ar poent-se, al laboused gouez, evel begoù goafoù tri-c'hornek, a nije 
dreist ar parkeier hag ar c'hoadoù. An houidi gouez, berr ha buan o askell, 
ponner o c'hof, berr o galv ar garaned, hir an askell, hir ar goug, hir ar galv.
Diouzh biz-hanternoz e teuent, etrezek kreisteiz-mervent ez aent.

« Dont a reont diouzh va bro, » a youe Lilia e-touesk ar boetrabez.

- Mont a reont d' am bro, » a responten, va daouarn e-giz korn-mouezh.

A-wechoù, an houidi gouez, goude ur galv hiroc'h, a rae un dro a-zioc'h ar
c'hoad hag en un taol a gouezhe evel ur maen. Poent e oa mont d' ar gêr. Lakaat 
a rae va mantell war gein Schwarzer, da azezañ Lilia. Bale a raen a-raok ar 
c'hezeg. Hi a daole pri he botoù ouzh va fenn, abalamour din da zont tost dezhi.
An abardaez en diskar-amzer a zo ankenius d' an den e-unan.
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C'hoant he doa Lilia mont war varc'h. Met marteze he doa un tammig aon. Un

dervezh hi a lavare din :

« Du-mañ, ar varc'hegourien a lakae ar plac'h a garont war o marc'h, 
dirazo.

- Du-mañ ivez. (N'em eus ket hen gwelet.)

- An dra-se a rafes ganin-me ?

- Va muiañ-karet out ?

- Gra ur wech evel pa vefe. »

Biskoazh n' em boa graet kemend-all. Soñjal a raen ne oa ket diaes. Lakaat
raen ar panell da Schwarzer, hag ur pallen gloan dirak ar panell. Mont a reomp 
betek an aod, rak aon am boa da gouezhañ war ar parkeier gwall-galet. Souezhet e
oa an dud. Dizoac'het e voe Schwarzer pa welas ar mor. Abaoe pell zo ne oa ket 
deut d' ar mor. Sonn e skouarn, difoupet e lagad, e fronelloù digor-bras ha 
safarus. Lilia he divrec'h en-dro din a groge start, pa ziskennemp an dunienn o 
vont betek ar rolladennoù-mor da ziskouez anezho d' ar marc'h.

« Kelted kozh, amañ oc'h bet gwechall, deuit d' am skoazellañ. »

Lilia ne grede ket c'hoarzhin. Lakaat a ris va dorn ha va brec'h dindan 
Lilia. Ne oa nemet ur galon war Schwarzer. Diouzhtu ma oa laosket ar rañjenn 
gantañ e yae Schwarzer d' an daoulamm, ha d' an daoulamm ruz e teujomp en-dro. 
Ar Gozaked ne raent ket gwelloc'h, n' eo ket gwir, Lilia ? Se a lavar-hi bremañ 
d' he bugale-vihan.

Brezel a oa. Abaoe ur miz e tremene kirri o vont etrezek ar c'hornog. Ar 
Rusianed ne oant ket pell. An holl dud a oa prest da gimiadiñ. A-dreñv dor vras 
ar c'harrdi, ur c'harr gant ur c'holoenn, e rodoù nevez-lardet ganin, karget 
gant dilhad ha bevañs ha kerc'h, a c'hortoze. Treid a-raok ar c'hezeg a oa bet 
nevez-houarnet.

Er dervezh-se e oan bet kaset gant mestr al labourerien-douar da reiñ un 
taol skoaz, evit kargañ patatez, en un tiegezh ul lev diouzh ar bourk.
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Ur pennad goude lein e klevjomp mindrailherezed. Prest goude e save moged 

ha tan diouzh kêr. Redek a ran a-dreuz ar c'hoadoù, betek an ti, en ur deurel 
evezh. Aon am boa da da vezañ tennet evel ur c'had. An tan a oa puntet d' an tu 
all d' an ti gant an avel. Pa erruen ne gaven den ebet. Dor vras ar c'harrdi a 
oa digor. Ar saout a oa distag er porzh. Galvet am eus Lilia. An holl dud a oa 
aet kuit, pe kuzhet. Ne welen nemet Rusianed o klask kezeg brav, pe merc'hed, pe
traoù all. Azezet e oan war treujennoù er porzh evit kaout va alan. Ur soudard 
rusian a c'houlenne ha n' em boa ket ur montr, un tik-tak. Nann, n' em boa tik-
tak ebet. Kuzhet em boa va montr dindan va roched.

Neuze eo deut paotr Kastellin d' am c'haout. Ur paotr a oa kouezhet klañv 
e-barzh ar c'hoad. Ar re all a oa partiet. Ne ouie netra diwar-benn Lilia. Ur 
Gall all, diouzh ar re a oa o treuziñ kêr, gwall-glañv, a oa chomet en ur 
c'hraou gant ur c'heneil. Dleet e oa evidomp klask ur gariolenn hir, daou 
varc'h, dastum an tri Gall, ha kenavo !

« Gwir eo, klaskomp ar gariolenn, tapomp daou varc'h laosket gant ar 
Rusianed, gourvezomp ar re glañv, ha deomp d' ar gèr, e Breizh. »

Ar re glañv a zo marv en ospital Stolp. An trede Gall, n' ouzon ket e 
pelec'h eo bet kollet. Pemp miz goude e oamp erru er gêr.

Vakañsoù bras am eus bet, pe ur soñj am eus graet.



Deskit brezhoneg dre lizher
Skol Ober
Mme V. de BELLAING
22000 SAINT-BRIEUC
28, rue des 3 Frères Le Goff



385
Per DENEZ

Kendalc'h Keltiek Bangor

E Bangor, en hanternoz Kembre, eo bet graet ar C'hendalc'h Keltiek 
hevlene, eus ar 14 d' an 19 a viz Eost. Eno ez eus en em gavet tud o tont eus ar
c'hwec'h bro geltiek, hag a-hed ar sizhun ez eus bet ganto studiadennoù, divizoù
hag abadennoù kan pe sonerezh. Er " Coleg Normal " e oa ar C'hendalc'h - ur 
strollad savadurioù kaer e-tal strizh-mor Mon, gant letonennoù glas-splann ha 
gwez brav, evel ma weler ken alies er vro-se : eno e oa lojet ha maget an dud, 
hag eno e oa ar bodadegoù hag al labourioù ivez. Eus ar plijusañ eo bet an 
degemer. Pet den a oa er C'hendalc'h ? Un 200 bennak, a lavarfen. Un 20 bennak a
oa deut eus Breizh.

Un dra anat eo ne blij ket ar C'hendalc'h d' an holl, pe gentoc'h ne blij 
ket a-walc'h d' an holl, peogwir ez eus bet savet kendalc'hioù all, en e gichen,
da blediñ gant an danvez keltiek, da skouer : ar Celtic League, a zo bev-mat, en
em vod bep bloaz, a embann ul levr-bloaz hag ur gazetenn, hag a bled gant ar 
politikerezh ; Kendalc'h ar Studioù Keltiek, en em vod bep bevar bloaz, a embann
danvez e vodadegoù, hag a bled gant ar yezhoniezh (ne lavaran ket gant ar yezhoù
na gant ar stourm evit ar yezhoù) ha gant an hendraouriezh ; Kendalc'h Keltiek 
ar Yaouankiz, a seblant bezañ morgousket evit ar mare goude bezañ bet un derou 
dihun-mat. N' eo ket a-walc'h lavarout ez eo koshoc'h ar C'hendalc'h Keltiek 
eget an holl strolladoù all-se. Pelec'h en em gav avat e dachenn ? Ma tibabfe 
ober war-dro an danvez a zo lezet dezhañ gant ar re all, ne chomfe ket kalz tra 
gantañ marteze. Bez e c'heller lavarout avat e pled ar C'hendalc'h Keltiek gant 
kement a denn da vuhez ar broioù keltiek. D' ar Skourr a zo en e garg aozañ ar 
C'hendalc'h evit ar bloaz ez eo dibab danvez ar C'hendalc'h-se : gant se, hervez
menozioù an dud a zo e penn ar Skourr-se e vezo bev pe vevoc'h an divizoù, stag 
pe stagoc'h ouzh ar vuhez a-vremañ. 
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E Kembre, er bloaz-mañ, e oa bet lakaet da zanvez : « Penaos diwall hon 

hêrezh keltiek ». Un danvez ledan, hag a c'helle bezañ komprenet diouzh meur a 
savboent. Hag a-se ez eus bet kalz a ziforc'h etre ar brezegenn war geltelezh 
Kembre, hag a oa kentoc'h istorel, hag ar brezegenn war stad an traoù e Breizh, 
a oa sichennet war ar pezh a c'hoarvez er mare-mañ. An holl brezegennoù, avat, o
deus degaset un dra bennak nevez da bep hini, hag evidon-me, da skouer, e 
komprenan gwelloc'h bremañ ar pezh a dremen en Iwerzhon hag e Skos, e-keñver ar 
sevenadur keltiek, goude klevout Proinseas Mac Canna hag Iain Crichton Smith. 
Laouen on bet o c'houzout e oa bremañ er Gaeltacht un Emsav Gwirioù Mab-Den, a 
ra e labour en iwerzhoneg, evit rediañ gouarnamant Dulenn da ober un dra bennak 
a-zevri n' eo ket evit ar yezh met evit ar re a gomz ar yezh. Heñvel eo an 
emsav-se ouzh an Emsav Gwirioù Mab-Den a zo en Iwerzhon an Hanternoz, ha 
souezhus a-walc'h eo en em gavfe rediet an iwerzhonegerien, goude hanter-kant 
vloaz a frankiz war a lavarer, da stourm a-enep gouarnamant Dulenn en doare ma 
stourm o breudeur eus ar C'hwec'h Kontelezh a-enep gouarnamant Belfast. Diwar 
brezegenn ar Skosad, hag eñ ur skrivagner brudet, em eus komprenet ne oa ket 
kalz a spi, gant tud zo, e dazont o yezh : e Skos avat ez eus un dihun nevez 
gant ar yaouankiz, ivez.

Sonerezh a zo sonerezh, hag alies e vez sellet ouzh kement-se evel un dra 
dibouez a-walc'h en emsavioù keltiek. Marteze ez eus er santadur-se evel ur 
respont d' an implij a vez graet eus ar " folklor " gant ar stadoù mac'hom. 
Bezet a vezo, plijout a ra din klevout kanaouennoù Keltia ha bez e c'heller 
lavarout e klever, atav ha bepred, er C'hendalc'hioù keltiek, sonerezh eus ar 
gwellañ seurt : merc'hed Kembre gant o zelennoù, al lazoù-kanañ kembreat - koulz
hini Olwen Lewis hag hini Hogiau 'r Wyddfa, pe c'hoazh hini merc'hed Bangor - ar
gembreadez yaouank-flamm a gane, ouzh en em eilañ gant ar gitar, sonioù savet 
ganti, kement-se a oa un arz eus an uhelañ seurt - un arz a zo ken dreist d' ar 



pezh a c'heller klevout gant ar C'hallaoued. Ha ne gomzan ket eus Bro-Skos, gant
Joan MacKenzie da skouer, nag eus lwerzhon, nag eus Breizh, nag eus ar broioù 
all : aze oa sonerezh ha kan eus ar c'haerañ-holl. 
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Me gav din ez eur bet skuizhet a-wechoù gant ar seurt tonioù - hag int 

tonioù pobl, kozh, karget gant eñvor ha poan an amzerioù tremenet - peogwir ne 
gompren ket mui ar selaouerien, un darn vras anezho atav, ar menoz, ar c'hemenn 
a zo er c'hanaouennoù; Roisin Dubh n' eo ket hepken an ton ken kaer a zo bet 
brudet gant Moore evit salioù-degemer an dud pinvidik, hag ur c'haer a don eo, 
gwir, met ur ganaouenn a vrogarantez, savet gant an dud e mareoù teñval na oa 
ket kalz a wir da gomz fraezh ha sklaer, ur ganaouenn vrogar ha vroadel, rak ar 
Rozenn Du-se a zo Iwerzhon. Bremañ, siwazh, siwazh, ne vez ket mui komprenet 
atav ar c'halvadenn... En ur c'heñver all e klemme tud yaouank ar C'hendalc'h 
dre ma oa chomet re glasel, re a c'hiz kozh, doare ar sonerezh hag ar 
c'hanaouennoù : paotred barvet gant ur gitar a blij muioc'h eget merc'hed 
brozhiet-hir gant un delenn, ha plijadur o defe bet ar re yaouank o klevout 
Dafydd Iwan hag an Tebot Piws. O c'hompren a ran. D' an aozerien avat e oa an 
dibab, ha pezh o deus roet a zo bet kaer-dreist : diskouezet o deus c'hoazh nag 
ur gened o deus gouezet krouiñ ar pobloù keltiek e-kreiz o reuzeudigezh.

Un tu all a zo c'hoazh d' ar C'hendalc'hioù-se hag a lak anezho da vezañ 
talvoudus : an divizoù a c'heller kaout gant tud a bep seurt engouestlet en 
emsavioù broadel. Atav em bo un tammig plijadur o tegas da soñj ez eo da heul 
studiadennoù bet graet er C'hendalc'hioù keltiek ez on deut a-benn da gavout un 
doare nevez da voulañ levrioù brezhonek e liv evit ar vugale, - un ugent bennak 
a zo bet embannet evel-se gant Al Liamm, - hag ez on deut ivez a-benn da lakaat 
embannerien eus Iwerzhon, eus Kembre hag eus Bro-Skos da dennañ gounid eus an 
doare nevez : hag int, Kembreiz dreist-holl, dre m' o doa muioc'h a arc'hant hag
ur marc'had fonnusoc'h, o deus gallet ober evel-se kalzik labour evit mad ha 
levenez bugale o broioù-int. Adarre, e-pad Kendalc'h Bangor, hag en-dro d'ar 
C'hendalc'h-se, eo bet gouest pep Breizhad da skoulmañ darempred hervez e 
venozioù hag e labour, da ziazezañ ur c'henlabour hag a zougo frouezh er 
bloavezhioù da zont.

Evel just, pa ya mat ur C'hendalc'h, ne soñj den ebet el labour a zo bet 
ouzh hen steuiñ, ouzh hel lakaat da vont war-raok : soñjal a reer muioc'h er 
renerien pa ya an traoù a-dreuz ! Mat eo bet an traoù e Bangor, ha daoust da se 
e ranker soñjal er renerien ha lavarout trugarez d' an dud o deus lakaet ar 
C'hendalc'h d' ober berzh : Hywel Roberts, ar sekretour evit Kembre, an Itr. 
Bebb, ar sekretourez evit Bangor, Kuzul Skourr Kembre, Kuzul lec'hiel Bangor hag
arabat disoñjal ar gelennerien Idris Foster ha Jac L. Williams, o deus degaset 
eno o gouiziegezh hag o brogarantez.
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A-raok o lezel d' en em zivodañ, ha da vont pep hini diouzh e du, eo bet 

lavaret d' an dud e vezo graet Kendalc'h 1973 en Iwerzhon, ha Kendalc'h 1974 e 
Breizh, o-daou e miz Eost. Kendalc'h Iwerzhon a vo graet en ur gêriadennig 
vihan, un 200 den bennak o chom enni, hec'h anv Blessington : un tregont miltir 
bennak e kornog da Zulenn en em gav Blessington, ouzh troad menezioù Wicklow. Me
gav din e vo ar wech kentañ e vezo graet ar C'hendalc'h en ur gêriadenn ken 
bihan, pa vo ar gendalc'hidi niverusoc'h eget tud ar gêriadenn ! Talvoudus e vo 
an taol-arnod, ha plijus e vo kemer perzh e gwirionez e buhez ar vro. Bez e 
c'heller bezañ sur e vo aozet ur C'hendalc'h eus ar c'hentañ gant Skourr 
Iwerzhon, Kendalc'h 1974 a vo graet en Naoned, ha dija ez eo bet degemeret rener
Skourr Breizh gant maer an Naoned diwar-benn ar gudenn-se.

Komzet em eus eus ar blijadur a zo oc'h en em gavout en-dro gant mignoned 
kozh, eus ar blijadur a zo o kemer perzh e buhez ar vro tro-dro. Bet on en 
Eistezvod, un devezh pe zaou ; bet on en Aberystwyth, o welout tud al Levraoueg 
Vroadel, tud Kuzul al Levrioù Kembraek, tud an Urdd ; en em gavet on adarre gant
va mignoned eus Cymdeithas yr iaith. Pezh a souezh ar muiañ ar Breizhad e 
kement-se a zo brasted an traoù. Kustum e vezomp e Breizh ouzh al labour graet 



gant un nebeut tud a-youl-vat, goude o labour pemdeziek, diouzh an noz. E Kembre
e vez ken bras pep tra ken e c'hell ar vrogarourien bezañ gopret evit ober o 
labour, da lavarout eo reiñ o holl amzer da aozañ bruderezh, da voulañ levrioù, 
da sevel skridoù, da ren ar stourm evit ar yezh, hag all. Un nebeut sifroù : 
150.000 tiked a zo bet gwerzhet evit an Eistezvod ; 200 levr nevez a vez 
embannet bep bloaz ; 50 den a zo o labourat e burevioù hag en aozerezh Urdd 
Gobaith Cymru ; 17 den a zo o labourat evit Kuzul al Levrioù Kembraek ; 
Cymdeithas yr iaith zoken he deus he sekretour " leun-amzer " e-giz ma lavarer e
Kembre. Un ti-moulerezh yaouank evel Y Lolfa a c'hell magañ e zaou vicherour-
rener-kazetenner. Bez ez eus e Kembre un nerzh hag ur startijenn na gaver ket e 
Breizh.
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Un dra heverk a zo e Kembre : an diouer a dabutoù a zo en emsav, da 

nebeutañ war an dachenn foran ; da skouer, gouezet he deus Cymdeithas yr iaith 
ober labour nevez hep mont da stourm ouzh Plaid Cymru ; gwir eo n' en em 
ziskouez ket Plaid Cymru evel an-hini-a-zo-an-aviel-hag-ar-wirionez-santel-
gantañ. Un dra heverk all : an doujañs hag ar garantez a zo evit ar re a zo o 
teskiñ ar yezh : kinnig a reer gouestlañ un devezh dezho en Eistezvod ; pa 
soñjer na pegen troet e vez tud zo a-wechoù e Breizh da c'hoarzhin diwar goust 
ar re o deus lakaet o foan hag o amzer da adkavout yezh o fobl !

Un dra yec'hedus ha kalonekaus eo d' ar Breizhad mont d' ober un dro e 
Kembre. Evidon-me, em boa graet va soñj, ar wech-mañ, chom hep komz saozneg gant
ar gembraegerien, daoust ma vez aesoc'h din implijout ar yezh on bet o kelenn e-
pad ugent vloaz. Ha merzet em eus, diwar-se, o komz kembraeg da gentañ gant an 
dud n' anavezen ket, pegen ledanoc'h ez eo anaoudegezh ar yezh er vro eget na 
lavarer peurvuiañ : e kreisteiz ar vro, o vont a lec'h da lec'h gant ar bus, em 
eus gallet implijout bep taol ar c'hembraeg. Pa vo doujet, enoret ha kelennet ar
yezh e Breizh evel m' emañ e Kembre, neuze e vo graet ur c'hammed bras war-du ar
silvidigezh.

LEVRIOU AL LIAMM 
Dindan ar wask
BARZHONEGOÙ
gant
ANJELA DUVAL
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PER PENNEG

Dre ar youl, ar c'hwezenn hag ar gwad...

Ur sell war istor an emsav sionour 
(1)

Da Roparz HEMON, en deus diskouezet deomp an hent.

Ha setu penaos e komz an Aotrou YAHWE : Dont a ra an amzer ma 
kemerin bugale Israel a-douez ar pobloù e-lec'h m' int bet strewet. Lakaat a rin
anezho da zont eus holl gornioù ar bed hag o ambroug a rin betek o douar : ober 
a rin ganto ur vroad nemeti e-barzh va bro ha menezioù Israel...

EZEKIEL, XXXVII 21-22.

Mar fell deoc'h, ne vo ket un huñvre.
Theodor HERZL,

Dibar eo planedenn ar Yuzevien, rak evel ma skriv Arthur Koestler : « N' 
eus pobl all ebet hag a zo bet ken gwasket hag ar Yuzevien hag he deus 
koulskoude dreistbevet daoust da vezañ strewet dre ar bed daou vil bloaz goude 
diskar he Stad broadel ».

An hiraezh da Sion (2) a vez kavet dija goude diskar rouantelezhioù Youda 
hag Israel, er VIvet kantved kent J. K., pa oa bet kaset d' an Harlu (3) da 
Vabilonia un darn vras eus ar bobl. Profeded an Harlu a ziougane dija, evel 
Ezekiel hag an eil Ezaiaz, azginivelezh Israel en he bro.

(1) Degas a reomp da goun en deus AL LIAMM embannet un niverenn (44, Mae-
Mezheven 1954) gouestlet da Israel.

(2) Sion, anv ur menez e Jeruzalem, 'zo deuet da vezañ anv aroueziel ar gêr hag 
ar vro a-bezh.

(3) Galouth (Harlu) eo an anv roet gant ar Yuzevien d' an Diaspora.
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Ur c'hentañ distro a c'hoarvezas pa voe faezhet Babiloniz gant ar Bersed ;

diazezet e voe ur Rouantelezh yuzev nevez a badas betek ma voe aloubet Palestina
gant ar Romaned. An emsavadegoù taer renet a-enep ar yev roman e 68 hag e 35 
goude J. K. a voe flastret. Strewet abaoe dre ar bed a-bezh, hep Stad na bro, 
sellet evel tud a eil renk, gwallgaset ha lazhadeget alies, ar Yuzevien o deus 
miret o relijion hag ur sevenadur dezho o-unan, daoust m' int bet levezonet don 
gant ar pobloù ma vevent en o zouez.

Stag ouzh ar relijion eo an hiraezh da Sion a gaver enni daou ster : ur 
ster speredel a verk enkorfadur an uhelvennad relijel, Rouantelezh ar Peoc'h hag
ar Reizhded da zont, hogen ur ster broadel ivez, distro ar bobl yuzev da zouar 
he hendadoù hag azginivelezh Israel evel bro. Miret eo bet an hengoun-mañ gant 
holl gumuniezhoù an Diaspora, e-lec'h ma vez pedet da Ouel Fask : « Er bloaz a 
zeu e Jeruzalem ».

Ul liamm 'zo bet miret gant douar Palestina ha, da vareadoù 'zo, e oa 
niverus a-walc'h ar Yuzevien a zeue d' ober o annez e Jeruzalem pe e Galilea, 
hogen aloubet e oa bet ar vro gant an Arabed er VIIvet kantved hag arabekaet e 



oa bet ganto. Aloubet eo bet gant an Durked er XVIvet kantved ha staget ouzh o 
domani.

Ur garantez don evit douar an hendadoù - ar Yuzevien, a-boan dilestret, en
em laka alies da bokat d' an douar - hag huñvre an distro dezhañ a chomas evel-
se e kalonoù Yuzevien an Diaspora ; emdroadur Europa abaoe dibenn an XVIIIvet 
kantved dindan levezon ar Reverzhi C'hreantel ha dispennadur ar gevredigezh 
henvoazel a roio d' an trivliadoù-se ur ster politikel.

Dispennadur ar gevredigezh yuzev henvoazel a lakaas da ziwanañ e-touez ar 
Yuzevien daou duadur enebet : an eil a luske anezho d' en em deuziñ e-touez ar 
pobloù all hag egile a luske anezho da grouiñ ur sevenadur yuzev nevez, awenet 
gant un emskiant vroadel.

Er broioù e-lec'h ne oant ket niverus e klaske ar Yuzevien en em deuziñ er
renkad bourc'hizel ; er broioù e-lec'h ma oant niverus ha ma oa anezho ur bobl e
gwirionez, evel e Polonia hag e Rusia, e oa gwanoc'h ar youl da vezañ 
hevelebekaet, ha kreñvoc'h ar spered yuzev tra ma chome c'hoazh diazezoù 
armerzhel ha kevredadel evit magañ ur sevenadur. Setu perak ez arvester e-doug 
an XIXvet kantved ouzh un dihun yuzev dre Europa ar Reter hag an dihun-se a 
brient an hent d' ar sionouriezh.
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Merket eo planedenn ar Yuzevien en hon amzer gant daou zarvoud : 

Gouennlazh Yuzevien Europa gant an Nazïed ha krouidigezh Stad Israel. Ar 
sionouriezh he doa kemeret da bal sevel ur Stad yuzev e Palestina, ha deuet eo 
a-benn d' en ober ; an emsav-se a c'hell bezañ renket e-touez an emsavioù 
broadel diwanet e-doug an XIXvet kantved hag evel ar re-mañ e talvez ar boan 
bezañ studiet.

Dibar eo an emsav sionour e meur a geñver. Ar sionourien n' o doa ket 
hepken da dreuzfurmiñ an emskiant yuzev, gwriziennet er relijion, en un emskiant
vroadel, bez' o doa da stummañ ivez un den yuzev nevez, disheñvel diouzh hini ar
ghetto, da lakaat an hebraeg da yezh vev ha da adkavout ur vro. Barnet hervez ar
poell n' o doa chañs ebet da dizhout hini ebet eus ar palioù-se. Pouezus eo 
neuze studiañ penaos eo deuet a-benn ar sionourien da drec'hiñ war an holl 
skoilhoù ha da seveniñ o amkanioù * ; ne vo studiet amañ nemet emdroadur an 
emsav sionour hag an dibaboù en deus graet, ne vo ket studiet kudenn Palestiniz 
na politikerezh ar riezoù bras e-keñver Palestina. Studiet e vo ar sionouriezh 
diouzh ur sav-boent istorel, da lavarout eo ganedigezh an emsav, krouidigezh ar 
frammoù kentañ e dibenn an XIXvet kantved, diazezadur an Oaled Vroadel ha 
krouidigezh ar Stad.

1. - Ganedigezh ar sionouriezh

Diwanañ a reas an elfennoù a yeas d' ober ar sionouriezh e-doug an XIXvet 
kantved. Bez' e c'heller menegiñ en o zouez : an enbroadeg e Palestina, ar 
spered gwastadour, adsav ar yezh hebraek, an emzigabestrañ. Hogen ne voe nemet e
derou an XXvet kantved ma voe savet un damkaniezh politikel oc'h unvaniñ an holl
elfennoù-se.

An enbroadeg e Palestina hag ar spered gwastadour.

Pep gwagenn-enbroañ 'vez graet anezhi " aliyah " (pignadenn) gant ar 
Yuzevien rak " pignat " a reer da Balestina ha "diskenn" a reer diouti ; abaoe 
eil hanterenn an XIXvet kantved, an olim (pignerien) n'o deus mui da bal dont da
bediñ pe da vervel e Jeruzalem hogen dont a reont da labourat gant o daouarn 
evit trevekaat ar vro.
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Ar skol labour-douar gentañ zo bet krouet e 1870 hag ar gêriadenn gentañ 

diazezet war al labour-douar zo bet krouet e Petah Tikva (Dor ar Spi) e 1876. Ne
oa nemet 24.000 Yuzev o vevañ e Palestina d' ar mare-se.



Orin ar spered " haloutz " (gwastadour) a gaver e krouidigezh an emsav " 
Bilou " e 1882 gant 25 studier yuzev e Kharkov ; ger-stur ar studierien-se a oa 
an " emseveniñ " : krediñ a raent ne vefe adsavet ar bobl yuzev nemet gant 
krouidigezh ur bobl nevez gant labour Yuzevien nevez ; ret e oa evit se adstagañ
ar bobl ouzh hec'h istor ha distreiñ da vro an Hendadoù ; tud yaouank a zeuas 
neuze da Balestina n'eo ket evit huñvreal e distro ar bobl pa zeufe ar Mesiaz, 
hogen evit labourat evel devezhourien, difraostañ an douaroù, sevel kêriadennoù 
ha diazezañ un oaled evit ar remziadoù da zont. Met n' o doa ket soñjet e kudenn
ar yezh.

Adsav ar yezh.

Marvet e oa an hebraeg evel yezh komzet abaoe daou vil bloaz hogen chomet 
e oa yezh ar relijion ha desket e veze d'ar vugale lenn anezhañ. E dibenn an 
XIXvet kantved e voe krouet ul lennegezh hebraek e Reter-Europa gant un toullad 
skrivagnerien a felle dezho ober eus an hebraeg ur yezh arnevez a sevenadurezh a
dalvezfe da venveg evit adsevel ar bobl. An hini brudetañ, Ahad Ha'Am, a soñje 
krouiñ ur greizenn sevenadurel yuzev e Palestina. An azginivelezh lennegel ha 
yezhel he deus c'hoariet ur roll pouezus e dihun broadel ar Yuzevien, evel ma 
c'hoarvez d' an hevelep mare evit ar pobloù all. Nikun n' en doa soñjet c'hoazh 
lakaat an hebraeg da yezh vev hogen graet e voe dre youl un den, Eliezer Ben 
Yehouda. Eliezer Perlmann a oa e anv gwir ; skolaer e Lituania, dedennet e oa 
bet da gentañ gant an emsav dispac'helour rusian, hogen kemeret en doa da bal 
adlakaat an hebraeg da yezh vev war zouar an Hendadoù. Aliet e voe dezhañ gant 
an holl mont da welout ur mezeg (evel ma voe aliet ivez diwezhatoc'h da Herzl ha
da b-Pinsker, diazezourien ar sionouriezh). Dont a reas da Balestina e 1881 hag 
an hini kentañ e voe o komz hebraeg ouzh e wreg (ne ouie ket ar yezh), ouzh e 
vab (a zo bet neuze ar bugel kentañ desavet en hebraeg abaoe daou vil bloaz) hag
ouzh e gi (a voe lazhet gant tud devot a oa an hebraeg evito ur yezh sakr) ; 
Eliezer a gemmas e anv-tiegezh e Ben Yehouda (Mab Youda) ha kas a reas e baperoù
d' ar c'honsul rusian ; un den nevez e oa anezhañ hiviziken. Krouiñ a reas gant 
un nebeut keneiled ur c'hevredad, Tahiat Israel (Azginivelezh Israel) en doa da 
bal lakaat an hebraeg da yezh komzet ha da ziorren armerzh Palestina gant 
kouerien ha micherourien yuzev.
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An Emzigabestrañ.

Er memes bloavezh ma tilestre Ben Yehouda e Palestina ez embanne Leo 
Pinsker e levr " An Emzigabestrañ " ma skrive : « Strewet eo ar bobl yuzev dre 
ar bed a-bezh, met n' emañ neblec'h er gêr. Ar Yuzev zo un den marv evit ar re 
vev, un estren evit tud ar vro, ur c'hlasker-bara evit ar binvidien, ur 
c'horvoer hag ur mondian evit ar re baour, un den hep bro evit ar 
vrogarourien... ». Ne oa nemet un diskoulm neuze : dont da vezañ ur bobl evel ar
re all, hag evit se en em zigabestrañ diouzh ar ghetto ha diouzh holl heuliadoù 
an harlu, evit krouiñ ur gevredigezh nevez ; hogen Pinsker ne soñje ket c'hoazh 
e vefe ret sevel ur Stad.

An holl emsavioù-se a oa darnel ; diskouez a raent ar pal (azginivelezh ar
bobl war zouar an Hendadoù) hag an hentennoù (an enbroadeg, ar spered 
gwastadour, adsav an hebraeg), hogen n'o doa diazezet emsav politikel ebet. 
Herzl a zegaso meizad ar Stad hag a ziazezo ar sionouriezh politikel.

Theodor Herzl hag ar sionouriezh politikel.

T. Herzl a oa anezhañ pezh a veze anvet ur " Weltburger " (Bedkeodedour) ;
ganet e Wien e-barzh un tiegezh bourc'hizien distag diouzh ar yuzevelezh e oa 
deuet da vezañ ur c'helaouenner hag ur skrivagner anavezet. Kemmet e voe a-grenn
e vuhez gant ar prosez Dreyfus ; embann a reas e 1896 ul levr " Ar Stad yuzev ",
ma tisplege e oa ar gudenn yuzev ur gudenn vroadel hag evel pep kudenn vroadel e
tlee kavout un diskoulm politikel, da lavarout eo krouidigezh ur stad vroadel. 
Evit tizhout ar pal-se, e oa ret da gentañ kaout digant ar gouarnamant turk un 
dezvad * etrevroadel evit an drevadenn yuzev e Palestina ha krouiñ ivez daou 



urzhiadur : ur strollad politikel a unvanfe ar Yuzevien a-du gant an adsav 
broadel hag ur c'hevredad armerzhel evit luskañ an trevekaat e Palestina.
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Un eneberezh feuls a savas a-enep Herzl, rak kalz Yuzevien ne felle ket 

dezho adsevel ar vroad hogen dont da vezañ evel ar re all, o tilezel a-grenn ar 
yuzevelezh pe o vezañ Saozon, Gallaoued pe Alamaned a relijion " mosaek "
soñjal a raent ne c'hellfe menoz ar vroad yuzev nemet degas trubuilhoù dezho. 
Eneberezh a gavas ivez digant darn eus ar sionourien " pleustrek ", a felle 
dezho diazezañ tamm-ha-tamm ur bobl nevez war zouar Palestina, o prenañ douaroù 
hag o tifraostañ anezho, o krouiñ kêriadennoù h.a. ; aon o doa e vefe lakaet en 
arvar an ober a renent ma trofe ar gouarnamant turk a-enep menozioù Herzl. Hemañ
a zeuas koulskoude a-benn da grouiñ ar frammoù politikel en doa divizet, tra ma 
kendalc'he ar sionourien bleustrek da grouiñ diazezoù ur gevredigezh nevez.

2. - Krouidigezh ar frammoù (1897-1914)

Theodor Herzl ne grouas ket ar sionouriezh, evel m' eo bet lavaret re 
alies, hogen reiñ a reas dezhi ur stumm politikel, ur renerezh ha frammoù start,
hag ivez ul lec'h er politikerezh etrevroadel. An emsav politikel a zeuas da 
gejañ gant ar strivoù graet diouzh o zu gant ar sionourien pleustrek hag ar 
sionourien sevenadurel, hogen Herzl ne zeuas ket a-benn da dizhout e bal kentañ,
kaout un dezvad etrevroadel evit trevadenn yuzev Palestina ; degaset e voe an 
dezvad en un doare dic'hortoz gant ar brezel 1914-1918.

An emsav politikel.

Dalc'het e voe ar C'hendalc'h sionour kentañ e Basel e 1897 ; divizet e 
voe eno krouiñ ur strollad politikel anvet an " Urzhiadur Sionour " ; ar 
c'hevrennoù lec'hel a oa da vezañ bodet en ur c'hevread evit pep riez ha pep 
kevread a dlee kas dileuridi d' ar C'hendalc'h bloaziek e-lec'h ma veze dilennet
izili ar C'huzul-ober. An Urzhiadur a zeuas tamm-ha-tamm da astenn e rouedad-
kevrennoù dre Europa, hogen liesek-kenañ e oa an emsav sionour ; kostezennoù a 
ziwanas a gaver enno orin ar strolladoù politikel israelat a-vremañ. Ur 
gostezenn dehou, stag ouzh ar frankizouriezh armerzhel ha kostezennoù relijiel a
voe stummet, hogen an tuadur pennañ a oa ar sionouriezh sokialour a ziwanas e 
Reter-Europa.
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Ur birvilh politikel a oa e-touez yaouankizoù yuzev Rusia ha Polonia ; 

niverus ar re en em droe davet ar strolladoù dispac'helour, rusian (evel ar 
volcheviked pe ar mencheviked) pe yuzev, evel ar strollad sokialour Bund (a oa e
bal an emrenerezh sevenadurel e-barzh ur stad sokialour) pe evel an emsav 
sionour sokialour. Liesek-kenañ e oa an emsav-se ivez rak a bep seurt tuadur e 
oa er c'helc'hioù ha kleuboù a ziwane evel kebell-touseg : darn a zegemere ar 
varksouriezh, darn a zistaole anezhi ; levezonet e oant ivez gant menozioù 
Tolstoï hag ar boblelourien rusian, hogen holl e oant a-du evit unaniñ 
sionouriezh ha sokialouriezh ; ne oant nemet ur bihanniver e-touez ar Yuzevien 
ha diwar ar bihanniver-se n'eus nemet un nebeut milieroù a zivroas da Balestina,
hogen ar re-mañ eo a ziazezas ar gevredigezh nevez. Talvoudus e vo evito an 
urzhiadurioù arbennik krouet dindan atiz Herzl.

An Urzhiadurioù arbennik.

An urziadur pouezusañ evit an dazont a zo bet hep mar ar " Keren Kayemeth 
Leisrael ", savet e 1901 evit prenañ douaroù e Palestina ; an douaroù prenet a 
chome perc'henniezh ar bobl yuzev, o terc'hel kont eus lavarenn ar Bibl : « 
Arabat eo gwerzhañ an douaroù da viken, rak din eo ar vro, » eme an Aotrou Doue 
(Lev. XXV, 23). Roet e vo an atantoù dre gevrat, adnevezet pep 49 vloaz, ha 
bremañ c'hoazh 92 % eus tiriegezh Israel zo perc'hennet gant ar K. K. L. da 
lavarout eo gant ar Vroad.

Ar palioù fiziet er K. K. L. a oa neuze prenañ douaroù, o difraostañ hag o



adkoadañ, krouiñ warno atantoù ha kêriadennoù. Atebek e oa ar K. K. L. eus ar 
mererezh hag ar c'hellidsteuñv * dirak an Urzhiadur Sionour. An arc'hant a zeue 
eus profoù an izili, lakaet e boestoù glas ar K. K. L., hogen Herzl en doa 
krouet ivez ur bank e 1902, gant ur c'hevala a 250.000 lur saoz ; pourchaset e 
oa bet an arc'hant gant 140.000 den, an darn vrasañ anezho tud paour, rak ar 
Yuzevien pinvidik a oa a-enep krouidigezhioù ar sionourien ; Herzl en doa lakaet
e holl arc'hant e-barzh ar bank ; hemañ a zeuas da vezañ e 1921 ar " Keren 
Hayessod ", ur glad arbennik fiziet ennañ dastum ar skodennoù hag ar profoù.

Urzhiadurioù all a vo krouet diwezhatoc'h dindan atiz ar sionourien 
bleustrek, hogen Herzl a felle dezhañ kaout da gentañ un dezvad etrevroadel.
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An Dezvad etrevroadel.

Herzl a oa a-enep hentenn an " ensiladeg " e Palestina, a oa ger-stur ar 
sionourien bleustrek ; ar re-mañ a soñje e oa ar pep retañ degas enbroerien, 
sevel mereurioù, kêriadennoù, labouradegoù, skolioù h.a. Herzl a gave dezhañ e 
oa re vresk an hent-se, rak an Durked a c'hellfe kas pep tra da get ; n' eo ket 
hepken asant ar gouarnamant turk d' an enbroerezh e oa ret kaout - an Durked a 
leze ober - hogen ret e oa kaout a-raok pep tra un dezvad kefridiel, anzavet war
an dachenn etrevroadel. Herzl a dremenas ar peurrest eus e vuhez o klask lakaat 
renerien Stadoù bras Europa (an Tzar, Impalaer Alamagn, Roue Italia, Gouarnamant
Breizh-Veur) da bouezañ war ar Sultan evit kaout digantañ ur g-Karta * 
etrevroadel evit Yuzevien Palestina.

C'hwitañ a reas ; mantret gant ar pogromoù a c'hoarveze e Rusia, e oa 
prest Herzl da asantiñ da ginnig gouarnamant Breizh-Veur da grouiñ un Oaled 
Broadel Yuzev en Ouganda ; ne oa evitañ nemet un diskoulm da c'hortoz, hogen ma 
'z asantas d' ar c'hinnig un darn vras eus dileuridi Kornog Europa, re Reter 
Europa a oa mantret, rak evito e oa Palestina pe netra ; goude marv Herzl, 
Kendalc'h sionour 1905 a nac'has Ouganda bet kinniget dezho.

Drouziwezh diplomatek Herzl he doa adroet lañs d' an tabut etre ar " 
bleustrerien " hag ar " bolitikourien " ; tra ma 'z adlavare ar re-mañ ne vefe 
ket posubl sevel ur Stad hep un dezvad etrevroadel, ar re all a responte ne vefe
an dezvad nemet un tamm paper didalvoud ma ne vije ket savet diouzhtu ur 
gevredigezh yuzev nevez e Palestina, disheñvel diouzh hini ar ghetto ; ar pep 
retañ a oa neuze prenañ douaroù ha difraostañ anezho " dunam goude dunam " 
(devezh-arat goude devezh-arat), sevel kêriadennoù ha krouiñ stummoù 
kevredigezhel nevez.

Krouidigezh ur gevredigezh nevez.

Diazezoù ar gevredigezh nevez a oa bet degaset gant an emsavioù raksionour
hag an aliyah kentañ (1878-1900), dreist-holl gant ar strollad " Hoveve Sion ", 
krouet gant Leo Pinsker. Triwec'h mil hektar douar a oa bet prenet ha naontek 
kêriadenn a oa bet krouet eus 1876 da 1900 ; savet e oa bet ivez skolioù, 
labouradegoù hag ar c'hentañ c'hweluniad * e 1887. 50.000 Yuzev a veve e 
Palestina e dibenn ar c'hantved, hogen diaesterioù bras o doa kavet an 
enbroerien gentañ : an hin, ar c'hleñvedoù, al labour-douar na oant ket boazet 
outañ, tagadennoù al laeron, heskinerezh ar pennadurezhioù turk, ar spered 
tadelour * a rene e trevadennoù 'zo, ha. Niverus eo ar re a varvas o tisec'hañ 
ar geunioù ha niverus ar re a yeas kuit digalonekaet gant ur vuhez re galet ; ar
c'hêriadennoù gentañ a yae war zisleberiñ e dibenn ar c'hantved, pa grogas an 
eil aliyah, a verk lañs gwirion an trevadennerezh sionour hag a zeuio a-benn da 
reiñ ur vuhez nevez d' un emsav a seblante bezañ enket.
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M' o dije kendalc'het an drevadennerien gentañ war o lañs, he dije kresket

sur a-walc'h ar boblañs yuzev hogen evel ur bihanniver trevadennel pinvidik a 
vije bet en dazont diberc'hennet ha kaset kuit gant an Arabed. An aliyah kentañ 
en doa koulskoude lakaet an diazezoù, hogen salvet ha ledanaet e voent gant an 
eil aliyah (1904-1914) a savas frammoù ur gevredigezh nevez. Un ugent mil bennak



a dud yaouank a zeuas eus Reter Europa da Balestina ; disheñvel e oant a-grenn 
diouzh ar re a yae da ober o annez d'ar Stadoù Unanet pe da Aostralia, ne 
glaskent ket gounit arc'hant pe kaout ul labour stabil na kavout un douar 
strujus zoken ; ne oant ket kaset gant ur Stad na harpet pe gwarezet ganti ; 
torret o doa al liammoù gant o ziegezhioù evit dont da labourat gant o daouarn 
ha bevañ er baourentez. Krediñ a raent e araokaat an denelezh ha gouzout a raent
ivez ne vije ket salvet ar bobl yuzev gant gerioù nag adsavet gant prezegennoù.

Lusket gant an emsav broadel, an enbroerien yaouank a oa a-du gant ar 
sionouriezh politikel, hogen levezonet don e oant ivez gant ar menozioù 
sokialour ; entanet e oant gant ar feiz sionour ha dispac'helour, hag e felle 
dezho sevel ur gevredigezh kevarzhel*, ur vroad hep tud korvoet * na 
korvoerien ; en em sellout a raent evel ul lodenn eus ar " werin dispac'helour 
etrevroadel ", goulenn a raent perc'hentiezh kengladel * ar madoù-kenderc'hañ 
hag emrenerezh politikel ar bobl yuzev, bevañ a raent e kumuniezhioù, argas a 
raent ar stuzegezh bourc'hiz hag an eurvadoù boutin. O ger-stur pennañ a oa " 
aloubiñ al labour ", rak ur meni relijion al labour a oa ganto ; ar bobl yuzev, 
bet enket e-pad kantvedoù e micherioù dornwezhel * ha kenwerzhel, a dlee dont da
vezañ en-dro ur bobl a gouerien hag a vicherourien. Abostol pennañ relijion al 
labour a zo bet A. D. Gordon, ur skrivagner en em lakaas da 48 vloaz da labourat
an douar ; lavarout a rae : « An adsav broadel ha dieubidigezh an den ne vint 
sevenet nemet gant labour an daouarn » ; un den nevez hag ur bobl nevez, dieubet
diouzh heuliadoù ar ghetto, a ziwanfe war zouar Palestina.
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D' an hevelep mare e oa bet savet en Oukrainia ar strollad politikel " 

Poale Sion ", sionour ha marksour, gant tri faotr yaouank, en o zouez David Grün
hag Itzhak Ben Zvi, a vo renerien gentañ Stad Israel e 1948, an hini kentañ, en 
doa kemmet e anv e Ben Gourion, evel kentañ Tevezeg *, ha Ben Zvi evel an eil 
Penn Stad. Soñjal a raent ne oa ket un dispac'h politikel a oa d' ober, hogen 
ret e oa tolpañ ar bobl yuzev e Palestina, sevel un armerzh yuzev ha krouiñ ur 
gevredigezh sokialour. Ne gredent ket e vefe ret un deiz stourm ouzh an Arabed, 
rak evel marksourien e kredent e oa orin an enebiezhoù broadel en devouderien * 
armerzhel ; ne c'hellfe ket bezañ a enebiezh etre Arabed hag Yuzevien, peogwir 
ar re-mañ ne gorvoent ket ar re all.

An ensavadurioù kevredadel hag amerzhel nevez.

Krouet e voe gant an eil aliyah ur rouedad ensavadurioù nevez : 
kevelourioù-kenderc'hañ * gounezel (moshavim), kêriadennoù kumuniezhel 
(kvoutsoth ha kibboutzim) e-lec'h ma oa lakaet da dalvezout ar ger-stur 
sokialour : « Digant pep hini hervez e varregezhioù, da bep hini hervez e 
ezhommoù », ur c'hef evit harpañ ar re glañv (a zeuio da vezañ diwezhatoc'h ar 
c'h-Koupat Holim, ar c'hedskor * israelat), skolioù micherel, levraouegoù, 
kelaouennoù. sindikadoù hag ur strollad-emzifenn zoken, rak taget e veze alies 
ar c'humuniezhioù gant laeron armet.

An eil aliyah a heuilhe neuze hent ar sionouriezh pleustrek, hogen unaniñ 
a rae en ober pleustrek menozioù ar sionouriezh politikel ha re ar sionouriezh 
sevenadurel.

An hebraeg lakaet da yezh an deskadurezh.
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dezho dilezel ar yiddish (1), krouidigezh an harlu hag ar ghetto, merk an 
arallekaat ; ret e oa dezho ober gant ar yiddish a oa ar yezh ar muiañ komzet e-
touez Yuzevien Palestina, hogen sellet e oa an hebraeg evel yezh ar vroad o 
c'henel. Herzl, diouzh e du, n' en doa ket komprenet pouez ar yezh ;lavaret en 
doa ne oa ket posubl lakaat an hebraeg da yezh vroadel peogwir ne oa ket gouest 
ar sionourien « da c'houlenn ur bilhed hent-houarn en hebraeg » ; pep hini a 
gendalc'hfe neuze da gomz e yezh hag e roe Herzl skouer Helvetia. Desket e veze 
an hebraeg e skolioù Palestina evel ur yezh estren, rak yezh an deskadurezh a oa
ar galleg e skolioù an " Alliance Israélite " hag an alamaneg e skolioù krouet 



gant " Hilfsverein der deutschen Juden ". An haloutzim (gwastadourien) a rae o 
gwellañ evit ma vefe implijet an hebraeg er vuhez foran, er c'helaouennoù, er 
beilhadegoù, hogen war-dro 1910 ne oa c'hoazh nemet ur c'hant tiegezh bennak ma 
veze komzet hebraeg d' ar vugale.

Planedenn an hebraeg evel yezh vroadel a voe divizet hep mar gant 
krouidigezh Technicum Haifa ; " Hilfsverein der deutschen Juden " en doa divizet
diazezañ e 1912 un " Technicum ", kelenndi kalvezel * a vefe e bal stummañ 
ijinourien. Renerien an Hilfsverein a felle dezho lakaat an alamaneg da yezh an 
deskadurezh, hogen gwastadourien an eil aliyah hag ar gefredourien a savas a-
enep, o c'houlenn ma vefe an hebraeg yezh ar c'helenndi. Kuzul-Merañ ar 
c'helenndi a nac'has degemer an hebraeg, o vezañ ne oa ket ur yezh arnevez 
gouest da vezañ implijet evit deskiñ ar skiantoù ; tabut a savas hag izili 
sionour ar C'huzul a yeas kuit ; an izili amerikan a gemmas neuze o soñj hag a 
asantas lakaat an hebraeg da yezh an deskadurezh. Pouezus-tre eo bet an diviz-
mañ evit an amzer-da-zont, rak an hebraeg a zeuio da vezañ yezh nemeti an 
deskadurezh eus ar c'hentañ derez betek ar Skol-Veur ; lakaet e vo da yezh 
kefridiel * e 1919 ha savet e vo ur Skol-Veur hebraek e Jeruzalem e 1919-1925.

Muioc'h eget ur Yezh e oa an hebraeg evit ar sionourien ; ar pouez lakaet 
war implij ar yezh a oa, hervez Amos Elon, « adsked un emzalc'h dirak ar vuhez, 
an istor hag ar gevredigezh » ; arouez un nevezadur e oa.

(1) Yezh komzet gant Yuzevien Kreiz ha Reter Europa, ur rannyezh alamanek dibar 
gant gerioù slavek ha hebraek e-barzh ; bev- buhezek eo bet ar yezh-se betek an 
eil brezel-bed hag ul lennegezh pinvidik zo skrivet enni.
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setu pezh a skriv unan eus e baotred-a-raok, David Ben Gourion : « N' eo ket an 
Urzhiadurioù sionour pe ar C'hendalc'h sionour a brezege dizehan war an distro 
da Sion o deus lakaet diazezoù ar Stad Yuzev, hogen ar re a zistroas e gwirionez
da Sion : izili ar c'hibboutzim pe al labourerien-douar dieub, ar wastadourien, 
izili ar strolladoù-emzifenn, ar vistri-skol o deus lakaet an hebraeg da yezh 
vev war vuzelloù ar vugale, an holl re o deus savet labouradegoù ha greantioù...
»
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Kresket e oa ar boblañs yuzev da 85.000 den e 1914, da lavarout eo war-dro

1/8 eus ar boblañs : frammoù ar gevredigezh nevez a oa bet krouet : kêriadennoù,
kumuniezhoù, sindikadoù, skolioù, klañvdioù, strolladoù politikel. h.a... Ur gêr
nevez, Tell-Aviv, zo bet diazezet war un draezhenn e-tal kêr Yafo (Jaffa) e 
1908. Pep tra zo bet graet gant al labour yuzev hag an holl urzhiadurioù nevez 
zo bet krouet dreist-holl gant labourerien ar c'hêriadennoù kengladel ha 
kumuniezhel. Hogen n' eus c'hoazh framm stadel ebet ; ar gouarnamant turk en 
deus lezet ar Yuzevien da zont hogen nac'het en doa, daoust da strivoù Herzl, 
reiñ dezho un dezvad etrevroadel ; gounezet e vo an dezvad e-pad brezel 1914-
1918.

3. - An Oaled Vroadel

Drastus eo bet ar brezel evit poblañs yuzev Palestina, gwallgaset gant an 
Durked. Hogen ar sionourien a zeuas a-benn da gaout digant ar gouarnamant saoz 
da gentañ, Kevredad ar Broadoù da c'houde, ar gwir da ziazezañ un " Oaled 
Vroadel " e Palestina.

Milieroù a Yuzevien a oa bet kaset kuit eus ar vro gant an Durked, a soñje
e oant a-du gant ar Gevredidi. Un nebeut anezho a zivizas krouiñ bezennoù dare 
d' en em gannañ a-enep an Turked. Aotreet e voe dezho sevel e 1915 ar " Zion 
Mule Corps " hag e 1916 ar " Jewish Legion " ; kavet e oa bet soudarded e-touez 
repuidi Palestina hag e-touez Yuzevien Amerika ha Bro-Saoz ; emframmet e voe al 
Legion Yuzev en arme saoz hag en em gannañ e raio e Palestina e 1918 dindan 
c'hourc'hemenn ar jeneral Allenby. Heñvel e oa al Legion-se ouzh ar re krouet 



gant ar vroadelourien tchek ha poloniat evit stourm ouzh Alamagn hag Aostria.

Met an devoud * pouezusañ a voe Diskleriadur Lord Balfour, graet d' an 2 a
viz Du 1917, e-lec'h ma embanne e oa Gouarnamant Bro-Saoz a-du gant krouidigezh 
un Oaled Vroadel evit ar bobl yuzev e Palestina. Sellet evel Magna Charta ar 
bobl yuzev, an Diskleriadur Balfour a voe anzavet e 1919 gant Kevredad ar 
Broadoù a fizias melestrerezh Palestina e gouarnamant Breizh-Veur. Hogen amster 
e oa meizad an " Oaled Vroadel " : daoust hag e vefe un deiz ur rannvro emren pe
ur Stad dieub ? Ne oa ket bet divizet ha ne oa ket bet roet d' ar Yishouv ( anv 
roet da gumuniezh Yuzevien Palestina) ar gwir d' en em ren e-unan, hogen 
pouezus-kenañ e voe heuliadoù an Diskleriadur Balfour ; a drugarez dezhañ e vo 
gellet ledañ ar frammoù krouet a-raok 1914 ha krouiñ reoù nevez ; diorroet e vo 
an armerzh, hogen diaesterioù ha kenstokoù a savo diwar an darempredoù gant ar 
Saozon hag an Arabed ; tabut a savo adarre etre ar sionourien " bleustrek " hag 
ar sionourien " bolitikel ".
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An trede aliyah (1919-1924) a zegas goude ar brezel 50.000 enbroer yaouank
; ar re-mañ a zegemer ar pennaennoù lakaet da dalvezout gant an eil aliyah, 
dreist-holl ar pennaennoù sokialour ha kumuniezhel, an distro d' al labour- 
douar, an hebraeg da yezh vroadel. Ledañ a reont ar frammoù diazezet etre 1904 
ha 1910 ; en em lakaat a reont diouzhtu da sevel hentoù, da zisec'hañ geunioù an
Emek (1) ha da lakaat an douaroù dindan c'hounit ; krouiñ a reont kibboutzim 
nevez hag ivez kêriadennoù kevelourel evit ar re ne blij ket dezho an doare-
bevañ kumuniezhel. Sionourien 'zo a empenne zoken ar vro evel ur c'hibboutz 
divent, hogen un huñvre ne oa ken.

Ken garv e oa ar vuhez evit an enbroerien nevez hag evit re an eil 
aliyah ; ne oant ket boaz ouzh an hin nag ouzh al labour-douar ha labourat a 
raent etre 10 ha 14 eurvezh bemdez.

Ur striv zo graet ivez evit diorren ar greanterezh ha stummañ 
micherourien. An unvaniezhioù micherel hag ar sindikadoù krouet a-raok 1914 a oa
dibouez a-walc'h. Savet eo e 1920 ur C'hevread sindikadel, an Histadrouth, a 
c'hoario ur roll pouezus-tre e armerzh ar vro. Ret eo merkañ e oa krouet ar 
frammoù sindikadel a-raok ma vefe ur renkad micherel ; peder c'hefridi a oa bet 
fiziet en Histadrouth : ur gefridi sindikadel, strollañ ar vicherourien ha 
difenn o gwirioù, ur gefridi armerzhel, sevel labouradegoù ha krouiñ 
embregerezhioù (ul lodenn eus greanterezh Israel zo perc'hennet gant 
Histadrouth), ur gefridi kevredigezhel, diorren ar c'hedskor, hag ur gefridi 
sevenadurel zoken, skignañ an deskadurezh e-touez an dud en oad.

(1) Anv roet da draonienn Jezreel, en em led eus Haifa betek lenn Tiberias.
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brezel. Grevusoc'h eo ar bremañ ar saviad *, rak kreskiñ a ra an eneberezh e-
touez an Arabed hag e tisoc'h an eneberezh-se war lazhadegoù e 1920 ha 1929. 
Nac'hañ a ra ar pennadurezhioù saoz aotreañ strolladoù armet, hag ar re-mañ a 
dle bezañ prientet e kuzh. Un urzhiadur emzifenn kuzh zo krouet e 1920 gant un 
nebeut paotred yaouank dindan renerezh Vladimir Jabotinsky, an hini en doa savet
al Legion Yuzev e-pad ar brezel : an Haganah an hini eo, a zeuio da vezañ e 1948
arme ar Stad nevez.

Krouet eo ivez d' an hevelep mare ar " Jewish Agency " a zileur ar Yishouv
dirak ar pennadurezhioù saoz hag a c'hell krouiñ tamm-ha-tamm un 
damvelestrerezh. Ar strolladoù politikel a gas dileuridi d' ar " Jewish Agency "
hogen c'hoari a reont ur roll kevredigezhel liesek : pep hini anezho en deus 
krouet kêriadennoù gounezel *, ur gevredad-sevel-lojeiz, ur gevredad-postañ, un 
ezkemmdi-labour*, skolioù, un ti-embann, ur c'hef-kedskor. An holl strolladoù 
politikel zo a-du evit ledañ ar frammoù kevredigezhel nevez, skignañ an hebraeg 
ha trevekaat ar vro, hogen kudenn ar pal politikel a laka da adc'henel an 



diforc'h etre ar sionourien bleustrek hag ar sionourien bolitikel.

Sionouriezh pleustrek ha sionouriezh politikel.

V. Jabotinsky, goude bezañ savet an Haganah, a oa bet kondaonet d' an 
toull-bac'h gant ul lezvarn saoz ; sevel a ra, ur wech dieubet, bagadoù-emzifenn
ar Betar ha krouiñ a ra e 1925 ur strollad politikel nevez, Unvaniezh hollvedel 
ar Sionourien Azgwelour *. Ar pal a oa sevel ur Stad yuzev war daou ribl ar 
Jourden, hag an Azgwelourien en em zisklerie a-enep kiouidigezh rouantelezh 
Transjordania, distaget diouzh Palestina gant ar Saozon evit an Emir Abdullah 
(tad-kozh ar roue Hussein) ; lavarout a raent e vije ret un deiz stourm evit 
lakaat ar Saozon da blegañ. Nac'h a rae an Azgwelourien asantiñ da bolitikerezh 
an " Oaled Vroadel " ha rebech a raent da renerien ar " Jewish Agency " bezañ 
asantet d' un doare " sionouriezh vihan " hep komz mui eus ar Stad, ar pezh a 
rofe d' ar Yuzevien saviad ur bihanniver en ur Stad arab da zont.
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kleizat a oa e penn ar " Jewish Agency ", a oa dare da zegemer evit an amzer-da-
zont meizad ur Stad div-vroadel arab-ha-yuzev a vefe ezel eus ar c'h-
Commonwealth ; soñjal a raent ivez e oa diboell stourm ouzh ar Saozon. 
Jabotinsky a wele e oa en argoll Yuzevien Europa abaoe donedigezh Hitler e penn 
Bro-Alamagn, aliañ a rae un ermaeziadeg a-yoc'h da Balestina : ur gudenn a vuhez
pe a varv e oa bremañ evit ar bobl yuzev ha neuze kudenn ar reizhiad * 
kevredigezhel gwellañ a oa a eil renk. Ar pal a oa sevel ur vro hag ur vroad ha 
ne dalveze ket ar boan lakaat ar pouez war stourm ar renkadoù, evel ma rae ar 
strolladoù sionour a-gleiz.

Kreskiñ a reas an enebiezh etre an Azgwelourien hag ar Jewish Agency, 
harpet war an Histadrouth ha strolladoù an tu kleiz a damalle da Jabotinsky 
bezañ faskour. Ar Jewish Agency a selle outi hec'h-unan evel un doare Rakstad 
hag ar re na sente ket outi a oa " disrannerien " : an disrann a c'hoarvezas hag
an Azgwelourien a grouas an Urzhiadur Sionour Nevez hogen ne vodent nemet ur 
bihanniver e-touez ar sionourien. Ar strolladoù sokialour a chome ar re greñvañ 
ar Strollad Mapai da skouer (ar Poale Sion, Strollad Labourerien Israel) a 
zastume 42 % eus ar mouezhioù e 1933. Ar galloud politikel o doa ha miret o deus
anezhañ abaoe. An daelerezh etre an Azgwelourien hag ar Sokialourien a c'hoario 
koulskoude ur roll pouezus war an darvoudoù a zisoc'ho war grouidigezh ar Stad.

4. - Krouidigezh ar Stad

Ar bloavezhioù 1933-1945 a zo anezho ar prantad krisañ e istor ar 
Yuzevien, rak darbet eo bet dezho bezañ diouennet a-grenn. Hogen Yuzevien 
Palestina a zo deuet a-benn, goude ur stourm armet a-enep ar Saozon hag ur 
brezel a-enep an Arabed, da grouiñ ur Stad dieub, daou vil bloaz goude diskar ar
Stad yuzev diwezhañ.

Ar Sionourien e-tal ar gouennlazh hag ar politikerezh saoz.
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enbroerezh goude trec'hioù an Nazied e Kreiz Europa ; ar bempvet aliyah a 
zegasas 204.000 enbroer hag ar re-mañ a roas ul lusk nevez d'an armerzh, ha 
dreist-holl d' ar greanterezh ha d' ar c'hêrioù ; an darn vrasañ anezho ne oant 
ket tud yaouank entanet hogen an dud-se o doa ur stummadur micherel, 
anaoudegezhioù kalvezel hag a-wechoù un tammig kevala.

Ar renerien sokialour a zilezas d' ar mare-se arvezioù utopek ar 
sionouriezh evit en em ouestlañ da silvidigezh Yuzevien Europa. Kudenn 
enbroerezh ar repuidi a zeu ivez da vezañ pouezusoc'h eget hini an emglev gant 
an Arabed ha dilezet e vez meizad ar Stad divvroadel.



Niverusoc'h-niverusañ e oa ar Yuzevien a felle dezho dont da Balestina 
hogen ar gouarnamant saoz a glaske er c'hontrol, evit kaout harp an Arabed, 
herzel ouzh an enbroerezh ha lakaat berz war brenadur an douaroù gant ar 
Yuzevien. Diskleriet e voe ar politikerezh-mañ gant embannadur al Levr Gwenn e 
miz Mae 1939, a voe barnet evel un eil " München " gant ar Yuzevien ; derc'hel a
reas ar gouarnamant saoz da bolitikerezh al Levr Gwenn e-pad ar brezel ha 
nac'het e voe degemer e Palestina bagoù leun a repuidi o doa gellet tec'hout 
diouzh Europa, e-lec'h ma oant kondaonet d' ar marv.

E miz Kerzu 1941 ar renerien nazi o doa divizet reiñ « un diskoulm 
diwezhañ d' ar gudenn yuzev e Europa », da lavarout eo lazhañ an holl Yuzevien ;
darbet e voe dezho tizhout ar pal-se, rak war-dro 6 milion Yuzev zo bet marvet e
kampoù ar marv, ha ne chome nemet war-dro 1 milion er broioù bet e dalc'h an 
Alamaned (1) ; an darn vrasañ eus ar re a zreistveve e Reter ha Gevred Europa a 
felle dezho mont da Balestina kousto pe gousto.

Yuzevien Palestina o doa graet eus o gwellañ abaoe 1933 evit degas 
enbroerien e-kuzh, enebet o doa ouzh al Levr Gwenn, hogen dekmiliadoù anezho a 
emezelas el lu saoz. David Ben Gourion, rener ar C'huzul-erounit sionour, en doa
diskleriet e miz Gwengolo 1939 : « Stourm a raimp a-du gant ar Saozon evel pa ne
vije ket a Levr Gwenn, ha stourm a raimp a-enep al Levr Gwenn evel pa ne vije 
ket a vrezel ». Politikerezh ar gouarnamant saoz ne vo ket kemmet goude ar 
brezel hag a redio ar Yuzevien da stourm.

(1) Per Penneg, " Ar Yuzevien hag an Trede Reich ", AL LIAMM, niv. 68.
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Ar stourm armet a-enep ar Saozon.

Embreget e voe da gentañ ar stourm gant urzhiadurioù armet kuzh, distag 
diouzh an Haganah. An Irgoun Zvai Leoumi a oa bet krouet e 1938 gant an 
Azgwelourien (an anv a dalv : Urzhiadur Brezelel Broadel) ha daou vloaz goude e 
voe krouet al Lehi (Lohami Herouth Israel, Stourmerien evit Frankiz Israel) 
anavezet gwelloc'h dindan an anv a " Bagad Stern ", diouzh anv e rener. An daou 
urzhiadur o doa divizet stourm a-enep ar melestrerezh saoz. Marv e oa Jabotinsky
e 1940, hogen kemeret e oa bet e lec'h e penn an Irgoun gant Menachem Beigin, ur
Poloniad dieubet e 1943 eus ur c'hamp-bac'h soviedat ; soñjal a rae e oa tonket 
hiviziken Bro-Alamagn da goll ar brezel ha ne oa ket ezhomm ken da aberzhiñ 
palioù ar sionouriezh d' ar c'hevre gant Bro-Saoz : ret e oa adkregiñ gant ar 
stourm ha setu darn eus ar galv embannet gant an Irgoun e 1944 :

« Pevar bloavezh zo aet e-biou abaoe derou ar brezel hag aet eo da get an 
holl spioù a chome en hor c'halon. N' hon eus ket bet a zezvad etrevroadel ha n'
hon eus ket bet an aotre da sevel ul lu yuzev, dorioù ar vro n' int ket bet 
digoret d' an enbroerien. Treitouret eo bet Pobl Israel gant ar melestrerezh 
saoz hag hemañ n' en deus gwir ebet ken da ren warnomp... Ne c'hell bezañ arsav-
brezel ebet etre ar bobl yuzev hag ar melestrerezh saoz en deus daskoret hor 
breudeur da Hitler... Stourm a raimp ; an holl Yuzevien o chom en hor bro a 
stourmo. Doue Israel a harpo ac'hanomp. Ar Frankiz pe ar Marv. » Ha n' eo ket 
gerioù eo ez int bet ; an Irgoun, a oa war un dro " ul lu, ur rakstad hag un 
tiegezh ", a grogas da brientiñ taolioù-sponterezh a-enep ar Saozon : arabat e 
oa ober taolioù-sponterezh hiniennel, arabat e oa ivez, tra ma pade ar brezel, 
tagañ al lu saoz, hogen savadurioù ar melestrerezh hag ar polis nemetken ; ur 
sponterezh arouezel e oa da gentañ, pep obererezh o vezañ dibabet evit ar 
bruderezh ; ur brezel politikel e oa, ma oa e ster nac'hañ ar galloud saoz e 
Palestina.

Hogen an darn vrasañ eus ar sionourien a oa a-enep ar sponterezh hag ur 
c'henstok a darzhas etre an Irgoun hag an urzhiadurioù sionour, diazezet dreist-
holl war ar strolladoù sokialour ; renerien ar sionouriezh en em zisklerie a-
enep implij ar feulster, nemet evit en em zifenn e vefe : aon o doa ivez rak an 
darbaroù a c'hellfe kemer ar Saozon hag a lakfe en arvar buhez ar Yishouv ; 
fiziañs o doa ivez el Labour Party ha gortoz a raent e zistro d' ar galloud. 
Klask a reas renerien ar Jewish Agency ha re an Haganah herzel ouzh ar 



sponterezh hogen ne zeujont ket a-benn ha ret e vo dezho zoken mont da heul ar 
sponterien.
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mirour, herzel a rae ouzh an enbroerien da zont da Balestina hag anat e oa e 
felle dezhañ reiñ d' ar Yuzevien dezvad ur bihanniver ; nac'hañ a rae zoken 
degemer ar 100.000 Yuzev a chome c'hoazh e kampoù Bro-Alamagn. An urzhiadurioù 
yuzev a aozas an enbroerezh e-kuzh dre Europa a-bezh, hogen an darn vrasañ eus 
ar bigi a zegase an dud da Balestina a oa harzet gant listri-brezel saoz hag an 
enbroerien a veze lakaet e kampoù-bac'h Kiprenez.

Ne c'helle ket renerien ar Jewish Agency asantiñ d' ar politikerezh-se ; 
an holl urzhiadurioù yuzev a gemeras perzh er stourm a-enep ar melestrerezh hag 
al lu saoz ; re hir e vefe kontañ istor ar stourm-se, hogen an taolioù-
sponterezh a zeuas da vezañ niverusoc'h-niverusañ, an hini brudetañ o vezañ 
arsailh kreñvlec'h-toullbac'h Ako. Dont a reas Palestina da vezañ un " eil 
Iwerzhon ", daoust da vezañs 100.000 soudard saoz, hag ez arvested ouzh ur 
saviad anavezet mat bremañ : ul lu estren oc'h ober gant hentennoù henvoazel ne 
c'hell ket dont a-benn eus un emsav-stourm kuzh harpet gant ur bobl a-bezh. Ur 
rumm nevez a Yuzevien a zeue warc'horre, stourmerien daer, youlek ha dispont, 
disheñvel-bras diouzh Yuzevien ar ghetto, hogen pell ivez diouzh an « tadoù 
diazezer », « ken pell ha ma eo ar vuhez wirion diouzh an utopia », hervez 
lavarenn Amos Elon. Komprenet o doa ne c'hellent kontañ nemet warno o-unan.

Politikerezh Bevin en doa rediet ar Yuzevien da stourm, hag evel ma skriv 
Arthur Koestler : « Daou Saoz o deus graet muioc'h eget n' eus forzh piv all 
evit azginivelezh Israel : Balfour ha Bevin ; an hini kentañ dre m' en deus roet
d' ar Yuzevien un dezvad kefridiel, an eil dre m' en deus nac'het an holl 
dreuzvarc'hadoù ha rediet ar Yuzevien da stourm ha da dremen dre an amprouenn a 
reas anezho ur vroad ».

Gouarnamant London a zegasas kudenn Balestina dirak Urzhiadur ar Broadoù 
Unanet, hag ar Vodadeg Hollek a votas d'an 29 a viz Du 1947 a-du gant rannadur 
Palestina e div Stad. Nac'het e voe ar rannadur gant an Arabed hag ar brezel a 
grogas. Embannet e voe an dieubidigezh d' ar 14 a viz Mae 1948, triwec'h kantved
goude an eil Diaspora, hanter-kant vloaz goude diougan Herzl.
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Diwirheñvel a-grenn e oa krouidigezh ur Stad yuzev en hon amzer, ha n' eo 

ket souezhus e vefe graet goap ouzh Herzl. An darn vrasañ eus ar Yuzevien a oa 
a-enep pe diseblant, pe e oant a-du war an dachenn trivliadel hepken ; diwar an 
3 milion a Yuzevien a zilezas Europa etre 1880 ha 1914 n' eus nemet 50.000 a 
yeas d' ober o annez e Palestina hogen ar re-se eo a grouas diazezoù ur vroad 
nevez. Ur gevredigezh nevez zo bet savet ganto, disheñvel a-grenn diouzh hini ar
ghetto : an douaroù prenet a zo bet difraostet ha lakaet dindan c'hounit, savet 
eo bet kêriadennoù ha kêrioù ; ne oa e 1890 nemet Ben Yehouda hag e vab o komz 
hebraeg tra ma rae e 1965 an hanter eus ar boblañs gant an hebraeg da yezh 
bemdeziek. Evel ma skriv Koestler : « Un urzhiadur etrevroadel galloudus a 
labour da dreuzfeurmiñ ur bobl a " hollgeodedourien " e keodedourien ur Stad 
vihan ; ur bobl a gomze ur bern yezhoù a ra en-dro gant ur yezh marv abaoe 2.000
bloaz ; mibien renerien ar bankoù etrevroadel zo laouen o vevañ e kêriadennoù 
kengladel e-lec'h ma vez forbannet an arc'hant ».

Bennozh d' an eil aliyah e oa bet savet, dreist-holl etre 1904 ha 1925, ar
frammoù diazez ; abaoe ar bloavezhioù 1930-1940 ez eus e Palestina ur bobl nevez
gant he yezh, hec'h ensavadurioù, he melestrerezh hag hec'h armerzh ; gouest e 
oa neuze ar Yishouv da emframmañ ar c'hantmiliadoù a enbroerien a zilestr abaoe 
1933 : gouest eo bet ivez da stourm ouzh ar Saozon, da sevel ur Stad ha da 
zerc'hel penn ouzh tagadennoù an armeoù arab e 1948-1949. Ar gwir zo neuze gant 
David Ben Gourion pa lavar ez eo ar sionourien pleustrek o deus krouet tamm-ha-
tamm an holl frammoù-se ha krouet evel-se ar vroad ; an Azgwelourien o deus 
c'hwitet peogwir n' o deus tizhet nemet ur bihanniver hag e gwirionez n' o doa 



netra da ginnig e-keñver pezh a oa sevenet gant ar sionourien sokialour ; hogen 
n' eo ket bet didalvoud o ober rak pouezet o deus war ar Stad evel pal ha lusket
o deus ar stourm armet a-enep ar Saozon ; an disrann en deus lusket ivez un 
daelerezh etre un urzhiadur kempennour hag ur strollad pellaour : setu pezh a 
skriv A. Koestler er c'heñver-se : « O sellout war gil, e komprener e oa ken ret
all an daou doare-ober : hep evezhiegezh ha machiavelouriezh ar renerien 
kefridiel, diouzh un tu, hep emzalc'h dichek ha taer an eneberezh (da lavarout 
eo an Azgwelourien), diouzh un tu all, an emsav en dije dizeriet pe a vije bet 
distrujet en un emsavadeg Don Kic'hote-heñvel » (1).

(1) Koestler a lavar ouzhpenn : « Hogen aes eo poellata goude an darvoudoù. E 
1924, d' ar mare ma voen degaset, d' ar sionouriezh, pep tra a seblante eeun ha 
splann. Ni, an eneberezh, a oa ar gwir ganeomp hag ar re all a fazie. » 
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Ur riskl bras e oa koulskoude gant an disrann etre an Urzhiadur Sionour 

hag an Azgwelourien, rak gallout a rae bezañ un andon a vrezel-diabarzh, evel m'
eo c'hoarvet en Iwerzhon ; da vareadoù 'zo he deus risklet an enebiezh da 
zisoc'hañ war ur brezel-diabarzh, e 1944-1945 p' en deus kroget an Irgoun gant 
ar sponterezh, hag e 1948, e-doug ar brezel a-enep an Arabed, pa nac'he an 
Irgoun anzav an arsav-brezel ; hogen pleget o deus an Irgoun hag ar bagad Stern 
d' ar mare-se hag emframmet eo bet o bezennoù en Haganah deuet da vezañ Tsahal, 
lu broadel Israel. An Irgoun a zeuas da vezañ ur strollad politikel a-zehou, an 
Herouth (" Frankiz ").

Renerien ar Stad nevez o deus bet ur blanedenn dibar en istorvezh, rak 
evel ma skriv Amos Elon : « N' o deus ket lakaet un dispac'h en o c'hevredigezh,
krouet o deus anezhi koulz lavaret... E-doug o buhez, en enep d' an holl, war un
douar nevez, dre wered un enbroadeg vras a beorien hag a stourmerien, eo bet 
krouet Israel ». Aze hon eus ur skouer eus galloud ar menozioù, rak ar 
sionourien o deus graet an istor dre nerzh o youl. Salvet o deus evel-se ul 
lodenn eus ar bobl yuzev ha roet bod da zreistbevidi ar gouennlazh, hogen n'o 
deus ket savet ar baradoz sokialour a huñvreent enni. Ret eo bet dilezel 
arvezioù utopek ar sionouriezh, daoust ma chom don levezon an ensavadurioù 
sokialour (kibboutzim, kevelourioù, gennad sokialour ar greanterezh renet gant 
an Histadrouth) war ar gevredigezh ha war an armerzh, hogen n' eus nemet ul 
lodenn vihan eus ar boblañs a vev er c'humuniezhoù hag er c'hêriadennoù 
kengladel.

Uhel eo bet ar priz paeet gant ar wastadourien rak ar re-mañ n' o deus ket
marc'hataet o c'hwezenn nag o gwad, hogen ar priz zo bet paeet ivez gant 
Palestiniz ha ret eo bet dilezel ivez huñvre un emglev gant an Arabed.
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Krouidigezh ar Stad dieub n'he deus ket klozet istor an Emsav Sionour, hag

oberiant eo ar strolladoù politikel hag an urzhiadurioù sionour e broioù an 
Diaspora ; reiñ a reont ur stummadur d' o izili, aozañ a reont an harp da Stad 
Israel hag an enbroerezh. Israeliz a rebech da Yuzevien an Diaspora chom hep 
dont d' ober o annez e Eretz-Israel, hogen ret eo merkañ ne vije ket posubl 
sevel ar Stad nevez ha derc'hel anezhi en e sav hep harp Yuzevien an Diaspora.

Istor an Emsav Sionour a ziskouez penaos e c'hell un nebeut tud krouiñ ur 
vroad hag ur Stad o lakaat an darvoudoù da blegañ daoust d' an holl skoilhoù, 
hag evel ma skriv Per Denez : « Netra nemet (gant) ar youl, ar feiz hag ar 
gadarnded » (1) pe, evel ma lavare Ben Gourion e-unan : « Gwelet em eus meur a 
utopia sevenet e-doug va buhez. Kautsky a zisklerie e oa utopek meizad ar Stad 
vroadel yuzev. Lavaret hon eus : ret eo hec'h ober ha graet eo bet. Reoù all a 
lavare e oa utopek krouiñ labourerien-douar gant bourc'hizien vihan, 
micherourien ha kefredourien *. Lavaret hon eus : ret eo hen ober ha graet eo 
bet. An holl a c'hoarzhe leizh o genou pa oa keal eus lakaat an hebraeg da yezh 
vev. Lavaret hon eus : ret eo hen ober ha graet eo bet. Ober a raimp ivez pezh a
zo ret evit degemer an enbroerien ha lakaat ar boblañs tizhout 4 pe 5 milion a 
dud » (2).



(1) AL LiAMM, niv. 44.

(2) Diskleriadur D. Ben Gourion da FRANCE-OBSERVATEUR, 4 a viz Ebrel 1952.

GERIOU N' INT KET E GERIADUR ROPARZ HEMON.

amkan : objectif (anv gour.) ; azgwelour : révisionniste ; devoud : fait ; 
devouder : facteur ; daelerezh : dialectique ; dezvad : statut ; dornwezhel : 
artisanal ; erounit : exécuter ; ezkemmdi-(labour) : bourse (du travail) ; 
gounezel : agricole ; c'hweluniad : syndicat ; kalvezel : technique ; karta : 
charte ; kedskor : assurances sociales ; kefredour : intellectuel ; kefridiel : 
officiel ; kelidsteuñv : budget ; kengladel : collectif ; kevarzhel : 
communautaire ; kevelouri : coopérative ; korvoiñ : exploiter ; reizhiad : 
système ; Reverzhi C'hreantel : Révolution Industrielle ; saviad : situation ; 
Tevezeg : Président du Conseil ; tadelour : paternaliste.
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Bernez AN NAILH

Daou-ugent kilometr e Su-Amerika

Kuitaet em eus kêr Vec'hiko d' ar yaou 22 a viz Mezheven gant pevar 
mignon, en ur c'hozh tankarr norzamerikan en devoe ezhomm eus pevar devezh evit 
tizhout kêr Watemala, 1.700 kilometrad ac'hano. N' eo ket e vefe fall an hentoù,
tamm ebet, met trubuilhoù diniver hon eus bet gant ar c'heflusker ha chomet omp 
sachet e-pad 24 eurvezh e strizh-douar Tehuantepec, e-kichen kêr Juchitan.

E strizhdouar Tehuantepec ez echu Norzamerika hag e krog Kreizamerika, ha 
soñjet e voe en naontekvet kantved kleuziañ eno ur c'hanol treuzkevandirel rak 
kompez a-walc'h eo ar strizhdouar. Trovanel eo an hin, da lavarout eo tomm ha 
gleb, dreist-holl e-pad an hañv a glot gant marevezh ar glaveier. Test omp bet 
eno ouzh un darvoudenn souezhus e gwirionez.

Edomp o c'hortoz abaoe eurvezhioù en un eoulva war ar maez, war-dro 20 
kilometrad diouzh kêr Juchitan, e-pad m' edo ur mekaniker o furchal er 
c'heflusker evit gouzout perak ne felle ket da hemañ mont en-dro adarre. Hep 
gouzout deomp koulz lavaret, e teuas an noz hag enaouet e voe gouleier an 
eoulva. A-greiz-holl e kouezhas el lec'h m' edomp, ur goumoulenn amprevaned : 
bez' e oa miliadoù, kantadoù a viliadoù, marteze milionoù anezho, dreist-holl 
c'hwiled-du tev evel kraoñ ha louezaeed. A-raok ma c'hellfemp kompren pezh a 
c'hoarveze e voe goloet al leur gant ur pallenn du ha fiñvus. Pa zeue tankirri 
da gemer strilheoul e veze klevet un trouz heugus " kritch ! kratch ! kritch ! 
", miliadoù anezho o vezañ flastret. Nijal a rae koumoulennoù tev en-dro d' ar 
gouleier, dont a raent en hor blev ha war hon dilhadoù. Digredus e oa, re heñvel
ouzh ur film-spontañ ! Difrom, tud ar vro en em zistrobe diouto, en ur zisplegañ
deomp evit hor frealziñ e c'hoarveze alies kement-se e-pad an hañv. Disammet e 
voemp memes tra an deiz war-lerc'h en ur guitaat ar vro-se hag o skeiñ war-du ar
menezioù.
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Tremen a ra an hent o kas da Watemala dre unan eus kaerañ ranndirioù 

Mec'hiko, ar Chiapas, a denn kalz muioc'h da Watemala eget da beurrest Mec'hiko 
gant e venezioù glas hag e Indianed faro. Yen a-walc'h eo an aer e San Cristobal
de las Casas, ur vourc'h vras 2.100 metrad hec'h uhelder, met brav-meurbet an 
dremmwel enni. Annezet eo ar menezioù gant Indianed tzotzil, kar d' ar Vayaiz, 
hag o deus miret betek hiziv o yezh, o dilhadoù henvoazel hag o gizioù kozh. 
Diskenn a reont eus o c'hêriadennoù kollet er c'houmoul evit gwerzhañ e marc'had
San Cristobal frouezh o labour : maïz, fav, traezoù e ler, danvez, tokoù, ha., 
ha prenañ an had hag ar binvioù o deus ezhomm. Ur blijadur vras eo bepred 
straniñ dre straedoù livus ar geoded-se dreist-holl en-dro d' ar marc'had...

* * *

Div eurvezh goude San Cristobal de las Casas e tegouezher e Gwatemala. 
Divizet hor boa tremen an harzoù e-kreiz an deiz, rak gouzout a raemp mat e oa 
kalz aesoc'h e pep keñver eget diouzh an noz, met evel just e oa dija serr-noz 
pa 'z errujomp e Ciudad Cuauhtemoc, tu mec'hikan an harzoù. Daoust da bezh a 
c'hellfer krediñ n' eo ket ur " geoded " met ur gêriadennig a netra, n' eus enni
nemet daou pe dri savadur e maen ha simant hag ar peurrest lochennoù koad ha 
plouz...

Da nav eur noz ne oa goulou ebet nemet ur poliser mec'hikan gant ul lamp-
godell. Displegañ a reas deomp ne oa ket a dredan er mare-mañ rak oc'h adaozañ 
al linenn edod. Ur wech lakaet ur siell war hor pasportoù ez ejomp d' an ti-
maltouterezh. Digor e oa an nor met ne oa buhez ebet ennañ, goude ur predig 
amzer avat e voe klevet roc'hadennoù en deñvalijenn e penn all an ti : un den 
bennak a oa o kousket, astennet war al leur. Ha ni d' ober trouz evit e zihuniñ.



Dizale e savas en ur vazailhat difeson hag en ur raklañ e gorzailhenn. Enaouiñ a
reas ur goulou koar hag ouzh e skleur e sellas ouzh paperoù ar c'harr. Ne 
seblante ket gwall-zihunet ha skopañ a rae war al leur gant un trouz heugus. 
War-nes hol lezel da dremen edo koulskoude.
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A-greiz-holl e tisklerias ne oa ket reizh paperoù ar c'harr ha ne oa ket 

tu deomp tremen. En aner e klaskjomp ar pemp ac'hanomp displegañ dezhañ e oa 
reizh an holl baperioù ; pennek, ne fellas ket dezhañ selaou. Dihunet mat e 
seblante bezañ bremañ, hag eñ da skopañ c'hoazh a bep tu en deñvalijenn, e 
diabarzh an ti ! A-greiz-holl e lavaras evel m' en dije dizoloet un dra eeun-tre
met a bouez bras : « Un diskoulm 'zo. Penaos n' hon eus ket soñjet ennañ 
abretoc'h ? Me 'zo 'vont d' ober paperoù nevez deoc'h. Evel just n' eo ket 
reizh-reizh e-keñver al lezenn met n' hellan ket ho lezel en enkadenn-mañ. Evel-
se n' ho po ket mui a gudenn. » Hag ur predig goude : « Dellezout a ra kement-se
ur gwerzh-butun a-zoare, neketa ? » Lavaret e voe en un doare ken eeun ha ken 
naturel ma soñjjomp ivez : « Perak n' hon eus ket soñjet en dra-se abretoc'h ? »
Ha ni da vont kuit goude bezañ roet d' al louarn-se tregont peso (war-dro 12 lur
gall).

War an tu gwatemaltekat ez eo eeunoc'h an traoù. Ar valtouterion n' int 
ket sañset labourat d' ar sul, d' an deizioù-gouel na kennebeut diouzh an noz. 
Aze emaint evel just rak n' heller ket lezel an harzoù-digor, met ret eo d' ar 
veajourion paeañ un dra ouzhpenn ma c'hoarvez ganto tremen an harzoù er-maez eus
an eurvezhioù-labour. Staget eo roll ar prizioù ouzh ar voger ha n' eus ket da 
varc'hata evel e Mec'hiko : ret eo da bep hini paeañ ur c'hetzal (par eo ar 
c'hetzal d' an dollar norzamerikan).

Gallet hor bije sevel ar gloued ha tremen, rak ne oa den ebet. Kousket mik
e oa an holl da 10 eur noz ! Goude bezañ skoet ha skoet c'hoazh ouzh dor an ti e
teuas ur soudard o hejañ ur vindrailherez en un dorn hag o vougañ e 
vazailhadennoù gant e zorn all. Mont a reas da zihuniñ paotr ar pasportoù a 
zeuas dek munutenn war-lerc'h d' ober war hon tro. Arabat e vefe krediñ ne oa 
nemedomp o tremen an harzoù d' an eur-se, rak etretant e tegouezhas pevar 
c'harr-tan hag ur c'harr-boutin.

Ur c'hilometrad ac'hano e voe ret deomp ehanañ adarre dirak an ti-
maltouterezh gwatemaltekat. Amañ ne oa ket a sklerijenn kennebeut : lazhet e vez
ar goulou bep noz da zek eus evit arboellañ tireoul rak graet e vez an tredan 
gant ur c'heflusker. Ret e voe paeañ ur c'hetzal ouzhpenn evit digontammañ ar 
c'harr, da lavarout e teuas ur soudard da c'hlizhennañ D. D. T. war ar rodañ e-
sell da zistrujañ ar c'hellidoù hag ar mikroboù a c'hellfe dont eus Bro-
Vec'hiko... Hanternoz tremenet e oa dija pa guitajomp evit mat an harzoù.

* * *
415

N' em eus ket amzer evit livañ amañ kened fromus uhel-gompezennoù 
Gwatemala : betek-hen n' em eus gwelet netra kaeroc'h en Amerika. N' int ket ken
brudet na ken meurdezus ha burzhudoù an Natur evel da skouer Kanienn Veur ar 
C'holorado er Stadoù-Unanet, met a dra sur ez int kalz c'hwekoc'h ha kalz 
deneloc'h. Ha petra lavarout eus Indianed Gwatemala ? gant plijadur e tremenfer 
mizvezhioù er vro gaer-se evit klask o anavezout. Siwazh n' eo ket Bro-Watemala 
ur baradoz e pep keñver...

Ni zo degouezhet e kêr Watemala d' ar sul 25 a viz Mezheven diouzh an 
endervezh. Dre straedoù ar gêrbenn e tifrae ur mor a dud war-du ar Palacio 
Nacional, ganto bannieloù ha skritelloù niverus. Diskarget e veze Indianed a-
vil-vern eus kirri-samm kozh dindan warez soudarded e lifreoù emgann. Bleniet e 
vezent gant hironed, lunedoù du war ar fri, ganto brec'hwiskoù eus an M. L. N. 
(Movimiento de Liberaci6n Nacional), strollad ar gouarnamant (eus an tu dehou 
pellañ). Anat e oa d' ar c'hentañ sell ne oa ket a youl vat, tamm ebet, an 
displegadeg-se. A-walc'h a zisplegadegoù " emdarzhek " ar seurt-se, a-du bepred 
gant ar gouarnamant am eus gwelet a-raok e Bro-Vec'hiko, evit chom hep bezañ 
touellet. Lamet e vez devezhioù-gopr digant ar vicherourion n' eont ket ha roet 



telloù-kastiz d' ar gouerion, pa n' eo ket gwashoc'h c'hoazh.

Mont a rejomp war droad d' al leurenn vras, leun-chouk gant ur mor a dud 
bodet eno moarvat abaoe eurvezhioù, ur bern soudarded ha poliserion en o zouez. 
Da 17 eus 15 e tegouezhas un aradennad kirri hir ha du o tont eus an aerborzh e-
pad ma save ur youc'hadeg vras eus an engroez. Hejet e voe gant ar boblad 
bannieloù, poltredoù ar prezidant ha skritelloù bras " Bienvenido, Señor 
Presidente ! " Edo ar jeneral Arana, prezidant Gwatemala o tistreiñ d' e vro 
goude bezañ tremenet teir sizhunvezh vakañsoù en Israel !!!

Ouzh ar palez e oa staget ur pikol lienenn wenn, skrivet warni e 
lizherennoù bras : " BIENVENIDO, SENOR PRESIDENTE ! " ha war an tu kleiz e oa 
staget ur poltred ramzel eus ar jeneral Arana, gant ar frazenn-mañ : " Las 
fuerzas de seguridad le desean la bienvenida, Señor Presidente " (An nerzhioù 
surentez a het deoc'h an donedigezh-vat. Aotrou Prezidant). Biskoazh kemend-
all !
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En em ziskouez a reas neuze ar Prezidant war ar pondalez a-us d' ar pikol 

lienenn wenn, gantañ e wreg, izili ar gouarnamant ha renerion bennañ an M.L.N. 
Ur youc'hadeg vras a savas adarre eus an engroez met war sioulaat ez eas buan 
evit selaou komzoù al " lider maximo " :

« Pobl Watemala, breudeur ha mignoned, plijus-kenañ eo evidomp 
distreiñ d' ar vamm-vro evit en em reiñ adarre d' hol labour-leviañ met 
plijusoc'h eo c'hoazh gant an degemer-mañ...

« ... En ur vriata an holl gant karantez en anv va gwreg ha va 
ziegezh ez eo plijus dimp embann ez omp adarre e penn ar gouarnamant evit mad 
Gwatemala. »

Mont a reas diwar wel goude bezañ selaouet ha saludet ar boblaj o youc'hal
hag o stlakañ o daouarn.

* * *

En hevelep deiz, da lavarout eo d' ar sul 25 a viz Mezheven, e c'hoarvezas
er gêrbenn darvoudoù all n' am eus ket gwelet va-unan a drugarez Doue, met 
lennet er c'helaouennoù an deiz war-lerc'h.

An noz-se edo an Ao. Oliviero Castañeda Paz o koaniañ gant e wreg Lesbia 
hag un nebeut mignoned, evit deiz-ha-bloaz o eured, en ti-debriñ El Parador, e-
kreiz kêr, e korn an 12a Calle hag ar 4a Avenida (evel er Stadoù-Unanet e toug 
niverennoù ar straedoù kentoc'h eget anvioù). Un den a bouez e oa an Ao. 
Oliviero Castañeda Paz, hag eñ bez-prezidant ar parlamant ha kannad eus an M. L.
N. strollad ar gouarnamant. Anavezet e oa dreist-holl war al leurenn bolitikel 
abaoe an dilennadegoù diwezhañ, e 1970, evit ar strivoù bras en doa graet evit 
ma vefe dibabet ar c'horonal Arana da Brezidant.

Un nebeut eurvezhioù abretoc'h edo e-kichen ar jeneral Arana, war bondalez
ar palez broadel, a-dal d' an engroez o youc'hal. Edo bremañ o lonkañ meuzioù 
saourus en ur fentigellañ gant e vignoned. A-daol-trumm, da 23 eur 30, e tifoup 
er sal-debriñ teñval, daou zen, togoù sanket war o fenn ha maskloù ler war o 
dremm. Tennañ a reont gant pistolennoù a dost-tre war ar c'hannad a-raok m' o 
dije amzer ar re all da gompren ha d' ober an disterañ jestr. Ken buan ez eont 
kuit ha steuziañ a reont en noz gant ur c'harr-tan ruz a oa o c'hortoz dirak an 
nor. N' en deus klevet na gwelet netra gward-korf ar bez-prezidant a oa o 
c'hortoz e karr e vestr, un nebeut metradoù hepken diouzh dor an ti-debriñ.
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Ne seblante ket bezañ gwall souezhet annezidi ar gêrbenn en ur lenn ar 

c'helaouennoù al lun diouzh ar beure. Tri devezh kañv a zivizas ar jeneral Arana
dre ar vro a-bezh met boazet a-walc'h eo an annezidi rak lazhet e vez tud a-hed 
ar bloaz. Ar sul ma voe lazhet an Ao. Oliviero Castañeda Paz, em eus lennet er 



c'helaouennoù e oa bet lazhet ivez daou boliser hag ur studier e ranngêrioù all,
ha ne oa ket dre gendegouezh. Embannet eo bet warlene e Brussel ur c'hemennadur 
gant Kengevredad-Bed al Labour evit reiñ d' ar bed da c'houzout e oa bet lazhet 
600 den dindan dri miz e Gwatemala ! peurliesañ sindikadourien, studierion, 
politikerion eus an tu kleiz ha zoken beleion. Lazhet e vezont gant ar polis pe 
gant aozadurioù-spontañ gwarezet gant ar gouarnamant evel ar MANO eus an tu 
dehou pellañ. A-wechoù ivez e vez lazhet tud eus ar gouarnamant gant sponterion 
eus an tu kleiz pellañ evel izili ar F. A. R. pe an M. R. 13.
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René Le Gléau
SYNTAXE DU BRETON MODERNE
1710 - 1972
Moulet war baper kaer 130 pajenn - 10,00 lur
M. R. LE GLÉAU, 12, rue du Limousin 29200 Brest - C.C.P. 474-46 X Rouen
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ISTOR BREIZH LA BORDERIE

troet gant ROPARZ HEMON

Pempvet marevezh

AN DUG PER DREUX LESANVET BRIZHKLOAREG
(1213-1237)

(Kendalc'h)

Trubarderezh Per Brizhkloareg

Kendivizoù gant roue Bro-Saoz.

Kerse oa bet gant Per Brizhkloareg o vezañ trec'het mezhus e 1228-1229, 
betek koll e benn. N' eus tra n' en dije ket graet da dalvezout an taol d' an 
adrenerez, d' he diskar ha da vezhekaat roueelezh Frañs d' he zro.

An darn vrasañ eus ar bloaz 1229 a dremenas o skoulmañ kendivizoù gant 
roue Bro-Saoz, Herri III, mab hag hêr Yann Dizouar. E atizañ a reas da lakaat e 
striv da adc'hounit ar rannvroioù bet lamet hervez ar gwir digant e dad e 1203 
gant Fulub-Aogust.

Ma 'z aozas ar roue saoz un arme vras, brasoc'h, eme ur c'hempredad, eget 
nep hini biskoazh bodet gant e ziagentidi. Merket e voe an disparti eus 
Portsmouth war-zu Frañs da Ouel-Mikael 1229.

Pa glaskjod avat lestrañ ar soudarded, e kavjod ne oa ket a-walc'h a 
listri evit an hanter anezho. Ar roue, kounnaret, a damallas ar justiser-meur 
Hubert de Burgh, oc'h ober anezhañ " kozh trubard ", o lavarout en doa bet 5.000
mark arc'hant digant rouanez Frañs, hag o sailhañ warnañ evit e lazhañ !
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Gwazoniezh touet da Herri III.

Etre-daou e touare Per Dreux e Portsmouth, d' an 9 a viz Here. Eñ eo a oa 
karget da vleniañ arme ar Saozon e Bro-C'hall. Diskouez a eure d' ar roue, gant 
komzoù flour, e oa gwall risklus treuziñ Mor Breizh d' ar mare-se eus ar bloaz, 
hag e vije gwelloc'h daleañ betek Pask 1230.

Ar re bennañ eus an dudjentil saoz a voe ali gantañ. Divodet e voe an arme
betek miz Ebrel. Hogen, a-raok distreiñ da Vreizh, Per Dreux, douget e spered 
dre natur, eme ur c'hempredad, d' ar gabal, a roas Breizh e gwazoniezh d' ar 
roue Herri III, hep selaou den. Hag en eskemm en devoe digantañ kontelezh 
Richmond hag aotrouniezhoù all e Bro-Saoz. An domanioù-se a oa dezhañ dre wir, 
hogen lamet e oant bet digantañ, o vezañ ma touge gwazoniezh da gurunenn Frañs. 
Ar roue saoz, en ur lakaat 5.000 mark en e zorn, hen kasas en-dro en e zugelezh 
evit prientiñ oberoù ar bloaz da zont.

Kement-se, a-berzh ur priñs gall eus lignez roueel Frañs, a c'haller mat 
envel trubarderezh. Brizhkloareg ne guzhe ket ar pezh en doa graet. Er 
c'hontrol, e embann a rae gant hardizhegezh hag hep mezh.

D' an 20 a viz Genver 1230, e roas d' un templour ul lizher da gas da roue
Frañs. El lizher-se e tamalle da Loeiz IX ar gaou graet outañ, hervezañ : 
kemeridigezh Bellême dre nerzh, dalc'hidigezh ar c'hêrioù hag an domanioù en doa
bet dre feur-skrid Vendôme. Evit echuiñ e skrive :



« Ne sellan mui ouzhin va-unan evel gwaz dindan roue Frañs. Lemel a ran 
digantañ ar wazoniezh am eus touet, ha dre se hen daean. »

Brizhkloareg a oa rok, o krediñ e oa sur ar roue Herri III da c'hounit. A-
benn un nebeut amzer, a soñje, e vije goloet ar vro gant soudarded diniver, hag 
adc'hounezet e vije gantañ ar rannvroioù ec'hon piaouet gwechall gant Herri II 
Plantagenet. Roueig Frañs a rankje kilañ war-zu ar Reter, ha ne chomje mui 
gantañ nemet an hanter eus e rouantelezh. Ha neuze eñ, Per Dreux, kuzulier 
muiañ-karet, gwellañ selaouet roue galloudus Bro-Saoz, pe harz a vije d' e verzh
ha d' e veli ?

An dra-se oa e esper. Gwelomp penaos e voe sevenet.
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Ar Saozon e Breizh.

Ar roue, gantañ pennañ aotrounez Vro-Saoz, a lakaas troad e Sant-Malo d' 
ar gwener 3 a viz Mae 1230.

Al lu saoz, niverus-bras, daoust na ouzer ket resis pet den a oa ennañ, a 
oa bet o tilestrañ en derc'hent e Porzh-Gwenn, un eorva eus ar gwellañ etre 
Landreger ha Lanuon, gwarezet gant Enez Sant-Gweltaz e parrez Pervenan.

Per Dreux, a oa neuze war harzoù Anjev o spiañ kerzh al lu gall, a yeas d'
ar 6 a viz Mae e Sant-Malo da gaout roue Bro-Saoz. Hemañ a yeas d' an 8 e Dinan 
evit kejout gant renerien e arme. Ac'hano, d' an 11 pe d' an 12, en em lakaas en
hent etrezek Naoned, o tremen dre Vekerel (12 Mae), Roazhon (13-14 Mae) ha Baen 
(15 Mae). Erru e Naoned d' ar 16, e chomas eno eus ar 17 Mae betek an 30 
Mezheven.

Emglev gant an Iliz.

Roue Bro-Saoz n' en devoe ket digant ar Vrezhoned un degemer ken kalonek 
hag an hini en devoa bet digant Brizhkloareg. Ne oa ket ar varoned evit gouzañv 
an droug en doa graet hemañ d' o gwirioù kantvedek ha da voazioù Breizh. Kemeret
perzh o doa, e gwir, atizet-kreñv gant an dug, er stourm ouzh an Iliz. Hogen, 
skuizh e oa aet an holl gant an enkadenn c'hrevus-se, a oa ur bec'h re vras evit
ar bobl, a ranke dioueriñ ar sakramantoù. Aes e voe d' ar Saozon spurmantañ 
merkoù anat strafuilh ha displijadur ar Vrezhoned. Hag o roue, evit plaenañ an 
hent d' e bolitikerezh, a glaskas ober emglev etre an Iliz hag e gevredad Per 
Dreux.

An dug a blegas, ret ha ma oa. Leuriñ a eure da Roma ur prokulor pe 
gefridiad, Per Mauban, a asantas en e anv da gement a voe goulennet gant ar Pab 
a-zivout an deogoù, ar re eskumunuget, an trederannadur, h.a., torridigezh krenn
ar reizhennoù bet aozet e bodadeg Redon hag al le brudet. An dug a savas un 
ordrenañs, o tianzav al le en doa touet, hag o c'hourc'hemenn d' e sujidi ober 
eveltañ. An eskibien a voe galvet en-dro raktal eus an harlu, daskoret dezho o 
madoù bedel. Netra ne voe aotreet d' an dug, nemet un dale bloaz evit renkañ e 
zarempredoù gant ar re eskumunuget hervez reolenn an Iliz. War an divizoù-se, 
dre ur builh eus an 30 Mae 1230, e voe lamet an eskumunugenn hag an entredid 
diwar Vreizh hag he dug, hag ez echuas ar brezel gant an Iliz. Fulennoù a chomas
koulskoude dindan al ludu, a strakas e-pad ren an dug a zeuas war-lerc'h.
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Ar peoc'h a reas kalz a vad. Hogen ne voe ket evit lakaat Breizhiz da 

garout muioc'h o dug hag e gevredad tramor. Andrev baron Gwizhurieg a zisklerias
uhel edo a-du gant roue Frañs hag a-enep ar Saozon. Raoul Felger a soñje heñvel,
rak e Mezheven 1230 e krede Brizhkloareg edo o vont da stourm outañ. Ha re all 
c'hoazh, dalc'het gant ar spont rak arme vras ar Saozon, a dlee dizale diskuliañ
o menozioù.



Strafuilh e Frañs.

Petra avat a veze graet gant an arme saoz-se abaoe ma oa degouezhet e 
Naoned ?

Netra.

Herri III a brederie, a derme, ha ne rae mann. Hag evelato, aes e vije bet
dezhañ trec'hiñ, rak gwall arvarus e oa stad ar rouanez-adrenerez.

Ar wizien vras, en o zouez Fulub Hurepel kont Boulun, dug Burgondia, kont 
Bar, kont Dreux, a venne gwashoc'h eget biskoazh he diskar. C'hwitet o doa avat 
div wech diagent, ha mont a raent dre guzh. Ober van da chom sentus a raent, hag
e-keit-se e strivent a-enep daou gevredad gwellañ an adrenerez, kont Flandrez ha
kont Champagn, a-enep hemañ dreist-holl. Sur oant, ma trec'hjent hemañ, e 
teujent a-benn eus ar rouanez.

Pa zilestras ar Saozon, Gwenn Gastilha a c'hourc'hemennas d'ar wizien vras
kas o soudarded da zifenn ar rouantelezh. Ne nac'hjont ket kas o bagadoù 
gladdalc'hel, hogen en ur ziskleriañ ne oant rediet da harpañ ar roue nemet e-
pad daou-ugent devezh. Goude se e tilezjent an armead, forzh petra a 
c'hoarvezje, hag e tistrojent d' ar gêr da vrezelekaat ouzh kont Champagn.

Da zeiz an Asañsion 1230, e voent galvet en Angers gant ar rouanez, a yeas
di gant ar roue hag e soudarded.

Kerzh an arme c'hall.

Nebeut a dra a ouzer a-zivout kerzhadenn an arme c'hall. Gouzout hepken a 
reer e voe kemeret Klizun gant ar roue d' an 30 a viz Mae. E miz Mezheven e 
sezizas hag e kemeras Oudon, Anseniz, Champtoceaux.
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Er c'hamp dirak Anseniz e voe graet ar varnedigezh a-enep Per Dreux gant 

eskibien, konted ha baroned Frañs. Diwar se e c'haller kendastum e oa aet an 
arme c'hall eus Angers a-hed glann gleiz al Liger, glann Anjev, betek harzoù 
rannvroioù Breizh er c'hreisteiz d' ar stêr, hag he doa lakaet he dalc'h war 
lec'hioù 'zo, war Glizun da vihanañ. Da grediñ eo e voe digoret an dorojoù 
dirazi gant an aotrou. Neuze, evel ma oa pal an ergerzhadenn-vrezel kemer 
Anseniz, e savas an arme a-hed al Liger. Al lec'h kentañ a gavas oa 
Champtoceaux, hag hep mar e voe kemeret da gentañ. Raktal goude, e voe kemeret 
Oudon, hep mar ivez. Ret e oa kas an enebour kuit eus an daou greñvlec'h-se, pe 
anez e vijent bet ur skoilh da gemeridigezh Anseniz.

Per Dreux barnet.

E-pad seziz Anseniz, ar roue a vodas e lez-varn, hag a c'houlennas digant 
an izili, eskibien, konted ha baroned, ober diviz a-zivout trubarderezh Per 
Dreux, en doa galvet ha degemeret un enebour estren er rouantelezh.

Kavet e voe kablus a dorfed e-keñver ar roue, ha tennet e voe digantañ " 
feurm " Breizh, da lavarout eo mererezh an dugelezh evit an amzer a chome eus 
minoriezh e vab Yann, ha diskleriet e voe e oa an holl Vrezhoned diliammet 
diouzh pep le a fealded ha pep dlead en e geñver.

Raktal e voe embannet gant ar roue ur skrid-diskuliadur. Er skrid-se, 
goude bezañ roet da anaout barnedigezh al lez varn ha diskar dug Breizh, e rae 
da aotrounez ar vro ar c'halvadenn-mañ :

« Loeiz roue Frañs da holl varoned Vreizh, salud ha karantez ... 
Evel ho hendadoù hoc'h eus atav karet rouantelezh Frañs a wir galon, ha prizet 



hoc'h eus bepred he enor. Kemenn, gourc'hemenn a reomp deoc'h, hag ivez ho 
pediñ, da zont a-unan ganimp, evel ma 'z oc'h endalc'het da ober, evit seveniñ 
ho tlead en hor c'heñver, evel ma c'hellit ha ma tleit, ha c'hwi diliammet 
diouzh pep lealded ha gwazoniezh e-keñver an hini a oa dug Breizh diagent. Ha 
gouezit, mar grit ho tlead en hor c'heñver-ni evel ma tere, e vezimp anaoudek e 
seurt doare ma n' ho pezo ket a geuz.

« Galvet evel-se, un niver bras a breladed hag a varoned a Vreizh, 
Andrev Gwizhurieg en o fenn, « a yeas d' al lec'h anvet Anseniz, ma edo ar roue 
Loeiz o chom dindan e deltenn, d' en em lakaat dindan e ward hag e warez. Ha 
prometiñ ha touiñ a rejont na rajent na peoc'h nag arsav-brezel gant roue Bro-
Saoz na gant Per bet dug Breizh, war an diviz avat ma vije miret gwirioù an dug 
Yann ha Yolanda e vugale. » (Ar Baot.)
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Un devezhioù bennak war-lerc'h e voe kemeret Anseniz gant an arme c'hall. 

Prest goude, o vezañ ma oa tremenet an daou-ugent devezh-servij-brezel dleet da 
roue Frañs gant e wizien veur, e voe ret, nebeut a-raok dibenn miz Mezheven, 
soñjal kilañ, rak ar wizien veur-se a zistroje d' o bro evit tagañ kont 
Champagn. Hemañ a rankje distreiñ d' e vro ivez d' en em zifenn, hag ar roue 
gant e soudarded hepken ne oa ket gouest da stourm pelloc'h ouzh arme vras ar 
Saozon. En em dennañ a reas eta betek kichen Pariz. Ret e oa dezhañ bezañ eno 
evit harpañ Tepot Champagn ouzh ar re unanet en e enep. Dre nerzh-spered ar 
rouanez Gwenn, e voe trec'het-krenn an iriennerien. Ne voe ket hep poan evelato.

Dioberiantiz ar Saozon.

Pezh a zo dreist kred eo e chomas an arme saoz, etre ar 17 Mae hag an 30 
Mezheven, hep ober tra. Edo he c'harter e Naoned. War-hed c'hwec'h pe eizh lev 
ac'hano, edo an arme c'hall o terc'hel Klizun hag o kemer Champtoceaux, Oudon, 
Anseniz. Embannet oa gant roue Frañs diskar ha kondaonidigezh an dug Per Dreux 
da heul e daol-trubardiezh. Tost dezhañ eta, roue Bro-Saoz a wele e gevredad 
dismegañset, e greñvlec'hioù kemeret, ha ne rae tra ! A zo muioc'h, pa eas an 
arme c'hall kuit, e oa aes aloubiñ Anjev. Herri III ne glaskas ket ober. Bro-
Anjev, gall a galon, he dije harzet-taer. Hogen da betra kaout un arme vras, ma 
n' eo ket evit trec'hiñ seurt skoilhoù ?

Herri III a voe gwell gantañ mont e Bro-Boatou, a oa brudet he aotrounez 
evel politikerien hedro, a yae prim eus an eil kostezenn d' eben, pergen d' ar 
gostezenn a oa pe a hañvale bezañ kreñvañ. Roue Bro-Saoz, a baee brokus ar re a 
zeue a-du gantañ, ne gavas nemet mignoned war e hent; mignoned ar Frañsizien a 
chome er gêr, prest d' en em ziskouez diwezhatoc'h.

Poitiers, Ar Roc'hell hag an holl greñvlec'hioù a bouez a oa dalc'het gant
ar Frañsizien. Herri III ne dagas nep hini anezho. D' an 2 a viz Eost, edo e 
Blaye, da lavarout eo en e vro, rak Bourdel ha Bro-Waskogn a oa chomet c'hoazh e
piaou d' ar Saozon. E-pad eizh devezh e pompadas e Bourdel. Neuze e treuzas ar 
Jironda adarre, e tremenas da Vro-Boatev eus ar c'hreisteiz d' an hanternoz, 
evel m' en doa graet eus an hanternoz d' ar c'hreisteiz.
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Distro edo e Naoned d' an 12 a viz Gwengolo, laouen o vezañ graet ur 

valeadenn-vrezel lorc'hus ha koustus. Ha Bro-Boatev a vane evel diagent, hag ar 
re o doa diskleriet bezañ a-du gant Bro-Saoz a oa lezet dizifenn dirak ar 
Frañsizien.

Degouezhet e Naoned, Herri III a adkavas an daoufarzh eus e arme, en doa 
lezet eno. E vrezelourien, « hervez giz ar Saozon » (a lavar Mazhev Paris), pa 
n' o doa netra da ober, a eve hag a rene buhez diroll. Ar varc'heien en em 
rivine. Ar soudarded a gouezhe klañv. Edo an amzer fall o tostaat, ha ne oa ket 
tu da aozañ ur brezel all. Ar roue a roas urzh d' e arme da zistreiñ da Vro-Saoz
e miz Here. Kuitaat Naoned a eure e-unan d' an 23 Gwengolo, chom c'hwec'h devezh
e Redon, mont ac'hano war-zu an hanternoz da Yugon, ha neuze a-hed an aod betek 



Kastell-Paol, ma edo d' ar 25 Here. Tri deiz goude (28 Here 1230) edo e 
Portsmouth, en e rouantelezh.

Da heul an ergerzhadenn-vrezel-se, war an ton bras, a goustas teñzorioù, 
hag a dlee resteurel da rouantelezh Vro-Saoz ar rannvroioù kollet gant Yann 
Dizouar, ne oa graet netra. Ur pikol c'hwitadenn !

Per Dreux dilezet gant e wizien.

Herri III, o kuitaat Breizh, a lezas gant Per Dreux ur bagad 1.500 a 
Saozon, soudarded vat. Ne c'halle ket e baeañ, rak n' en doa mui a arc'hant, ha 
Brizhkloareg eo er c'hontrol a breste dezhañ. Oc'h embann e oa dug Breizh rener 
ar gostezenn saoz e Frañs, Herri hen kargas da genderc'hel gant ar brezel : ur 
garg eus an diaesañ. Ar Saozon chomet e Breizh a reas div pe deir zagadenn verr 
en Anjev ha Normandia. Netra ne zeuas, netra ne c'halle dont da heul.

Pa welas ar Vrezhoned e oa aet an arme saoz kuit evit mat, n' o devoe mui 
aon da ziskouez o c'hasoni ouzh Bro-Saoz. Kerkent ha miz Genver 1231, Olier 
Koedken a ouestle e zalc'h-douar e gwazoniezh da roue Frañs, o virout avat 
gwirioù hêr Breizh, da lavarout eo ar priñs Yann, mab kenañ

Per Dreux, a oa c'hoazh dindan oad. E miz Meurzh, Raoul Felger a roe da 
roue Frañs e gastell hag a lakae ur gwarnizon gall ennañ. Kalz aotrounez all a 
heulias e skouer, en o zouez, e miz Mae, Herri Avaogour ha Gwionvarc'h Leon, e 
derou Mezheven, Tangi, gwaz dindan hemañ, ha c'hoazh Jafrez Anseniz, Richarzh 
Marichal aotrou Dinan, Yann Dol aotrou Komborn, Alan Boforzh, Jalm ha Fulub 
Kastell-Jiron, Alan Safreg, ha meur a hini all n' eo ket merket o anvioù en 
dielloù deuet betek ennomp, hep menegiñ an hini a chome c'hoazh rener ar 
gostezenn c'hall e Breizh, Andrev Gwizhurieg.
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Ar Vrezhoned a c'halle touiñ fealded ha gwazoniezh da roue Frañs hep bezañ

trubarded da Vreizh na terriñ al lealded c'hladdalc'hel, da gentañ dre ma 
toujent gwirioù hêr an dugelezh, da eil dre na raent nemet heuliañ divizoù ar 
wazoniezh touet gant Per Dreux, a verke e tlee e wizien skoazellañ ar roue a-
enep an dug ma vije hemañ disleal e-keñver e aotrou.

Arsav-brezel.

E Mezheven 1231 e tastumas roue Frañs e Vincennes un arme greñv evit tagañ
Brizhkloareg. Eus Vincennes e kerzhas dre vMantes, Ar Maris ha Laval. Mont e 
Breizh a reas dre ur rannvro a-du gant ar roue, baronelezhioù Gwizhurieg ha 
Felger, ha skeiñ etrezek kêr ha kreñvlec'h Sant-Albin-an-Hiliberenn, nevez savet
gant Per Dreux.

An dug, gant ar soudarded a c'hallas bodañ, ha kont Chester gant e vagad 
bihan a  1.500 den, o kavout e oant re wan evit tagañ ar Frañsizien dre an tu a-
raok, en em daolas war lost o arme, war ar c'hirri a zouge ar boued, ar 
pourvezioù-brezel hag an ijinoù. Lakaat an tan enno a rejont, ha pakañ un tri-
ugent bennak a gezeg. Seurt krogadenn dister ne c'halle kaout levezon ebet war 
ar stourm. Koulskoude, mar dleer krediñ an istorour saoz en deus kontet an 
darvoud, e teuas ar Frañsizien da soñjal ne oa ket tu da aloubiñ Breizh, ne 
vijent ket gouest da drec'hiñ Brizhkloareg, ha laouen ez asantjont ober gantañ 
un arsav-brezel a dri bloaz.

Peadra a zo da c'hoarzhin. Ma vije bet Brizhkloareg trec'h ha didrec'hus, 
perak en dije asantet ober arsav-brezel ? Hag un arsav-brezel mezhekaus evitañ, 
rak klozet-strizh e tlee chom en e Stad, evel ur gwall loen, na venned
ket lezel da dostaat ouzh ar wizien veur all ? Ha daoust ha pleget en dije da 
reiñ e gouestl e gastell a Sant-Albin-an-Hiliberenn, a gare kement ?
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Taolig-arsailh ar Vrezhoned hag ar Saozon, pell diouzh bezañ un trec'h 
bras, ne viras ket ouzh ar Frañsizien da sezizañ ar c'hastell-se, da blantañ o 
zeltennoù dirazañ, rak eno, evel ma welimp, e voe sinet an arsav-brezel.

Kement e oa nerzh an arme roueel e tud hag e pourvezioù a bep doare, ma 
ouie Brizhkloareg ervat peseurt fiñvez a vije d' ar seziz. Dre se, gant aon na 
vije kemeret ha diskaret an tour-meur ken stag ouzh e galon, e c'houzañvas e 
lakaat etre daouarn Fulub Hurepel, kont Boulun hag eontr ar roue, evel gouestl e
vije sevenet leal divizoù an arsav-brezel, a voe skoulmet e kamp roue Frañs, e-
tal Sant-Albin-an-Hiliberenn, d' ar 4 Gouere 1231, da dalvezout, gant asant an 
div gevrenn, e-pad tri bloaz, eus Gouel-Yann (24 Mezheven) 1231 betek an hevelep
deiz e 1234.

Daou abeg en doa ar roue Loeiz IX, pe gentoc'h, he doa ar rouanez Gwenn, a
rene c'hoazh en e anv, da zegemer an arsav-brezel-se. Da gentañ, heuliañ ali ar 
Pab, en doa c'hoant bras da welout Frañs ha Bro-Saoz adunvanet, hag en doa 
karget daou eskob d' ober o gwellañ evit tizhout ar pal-se. Neuze, ret e oa 
kaout un nebeut bloavezhioù a beoc'h evit tennañ mad eus an trec'h gounezet war 
ar wizien veur ha stabilaat ar galloud roueel.

(da genderc'hel.)
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NOTENNOÙ

Gant I. Gag, L. Kergoat, A. M. Trellu, T. Louarn, G. ha T. Huon, Per Penneg, Per
ar Bihan, A. Heusaff, Ronan Huon.

Hor Mignoned 

Pier GUILLOUX ha Katrin ZEYEU e bried a zo laouen o kemenn deoc'h ganedigezh o 
merc'h Aziliz, e Kebek, d' an 19 a viz Mae.

Loig ORHAND hag e wreg a zo laouen o kemenn deoc'h ez eo kresket an dud en o zi 
gant ganedigezh Erwan, en Henbont, d' an 28 a viz Gouere.

Herve ROY, Annaig RENAULT hag Arzela a zo levenez enno o kemenn deoc'h eo 
kresket an dud en o zi gant ganedigezh Nolwenn-Mari, e Alençon, d' ar 27 a viz 
Eost.

Kresket eo an dud e ti Deneza ha Job BERTHO. Herve, Mari-Annaig hag Armel o deus
bet ur c'hoar vihan Gwenola, d' an 11 a viz Gwengolo.

Bernard LACROIX ha Franseza JAOUEN, e bried, a zo laouen o kemenn deoc'h 
ganedigezh o mab Herve, d' an 22 a viz Gwengolo e Brest.

Danièle FLEURY ha Ronan TREMEL a zo laouen o kemenn deoc'h ez int bet euredet e 
Colombes, d' ar 7 a viz Here 1972.

Hor gwellañ gourc'hemennoù.

Kañv 

Klevet hon eus e oa aet da anaon hor c'houmananter H. F. THEMOIN, e Asnières, 
hag Sylvain BOZEC breur hor mignon J. C. Bozeg, rener " Dihun ".

D' o ziegezhioù ha d' o c'heneiled e kinnigomp hor gourc'hemennoù a gengañv.

Ur vrogarourez vat a zo aet da Anaon : an dimezell Loeiza de KERMENGUY, ganet e 
Kastell-Paol e 1882, marv en harlu er Mans d'an 2 a viz Mezheven 1972. Gant he 
c'hoarezed, brezhonegerezed eus ar gwellañ evelti, he deus Loeiza de Kermenguy 
skoazellet e-pad pell an Ao. Perrot. Betek penn pellañ he buhez hir, ha daoust 
dezhi bezañ deut tost da vezañ dall, en em blije c'hoazh o lenn brezhoneg.

Dom Per BOURDONNEG, ganet e Plouared, a zo aet ivez da Anaon d' an 8 a viz 
Gouhere 1972, en abati Sant-Andrev (" Sancti Andreae Brugis Flandrorum ", evel 
m'hel lavar menec'h du-hont). Brezhoneger a-vihanik evel just, en devoa skrivet 
barzhonegoù dindan lesanv " Lanvrug " pa oa yaouank flamm c'hoazh. Chomet e oa 
feal da Vreizh ha d'he yezh ha daoust dezhañ bezañ kozh, bouzar hag hogos dall, 
e lenne c'hoazh gant plijadur embannadurioù Studi hag Ober. Keuz bras am eus o 
vezañ m' am eus lezet anezhañ da vont kuit hep gallout kas dezhañ ur skouerenn 
eus troidigezh Reolenn Sant Benead e brezhoneg, pezh a c'houlenne start diganin 
meur a wech. Siwazh, n'am boa hini ebet ken.

Misioner e-pad pell en Afrika e toujas a-walc'h an dud fiziet ennañ evit, n' eo 
ket hepken deskiñ da vat o yezh, met c'hoazh treiñ evito an Avieloù, embann ur 



gelaouenn viziek ha sevel ur geriadur 800 pajenn.

BENEAD.
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722 Koumananter

Kreskiñ a ra ingal niver hor c'houmananterien, a roomp c'hoazh o c'hevrennadur 
evel boaz : 
Aodoù-an-Hanternoz, 103 ; Penn-ar-Bed, 176 ; Il-ha-Gwinum, 87 ; Lijer-Atlantek, 
34 ; Mor-Bihan, 49 ; Rannvro Bariz, 143 ; departamantoù all, 75 ; Afrika an 
Hanternoz, 1 ; Afrika Du, 3 ; Iwerzhon, 11 ; Kembre, 11 ; Skos, 1 ; Bro-Saoz, 
7 ; Sveden, 1 ; Alamagn, 6 ; Helvetia, 2 ; Izelvroioù, 6 Italia, 1 ; Belgia, 3 ;
Monako, 1 ; Stadoù-Unanet, 2 ; Kanada, 4 ; Haiti, 1 ; Kaledonia Nevez, 1 ; 
Aostralia, 1 ; Japan, 2.

Merkomp dreist-holl kresk ar sifrenn evit Penn-ar-Bed, Il-ha-Gwinum ha Mor-
Bihan, daoust ma chom disterik en departamant mañ niver an dud o lenn brezhoneg.

E gwirionez, mar domp plijet o welout koumananterien nevez o tont, ez omp chalet
bepred o welout kalz a lennerien o kas o skodenn gant re a zale, ouzhpenn ur 
bloaz a-wechoù. En abeg da se ez eo ponneroc'h hol labour hag ar mizoù. Divizet 
eo bet en hor bodadeg-burev diwezhañ chom hep kas ar gelaouenn pa n'en devo ket 
unan bennak adkoumanantet goude 6 miz dale. Goulenn a reomp digant hol lennerien
kas o skodenn dizale p' o devo gwelet war vandenn an niverenn kaset dezho an 
daou c'her " koumanant echu ". Trugarez en a-raok.

A-hend-all, klask a reomp e kêrioù Breizh hag e Pariz skoazellerien a c'hellfe 
harpañ ac'hanomp da greskiñ niver hol lennerien.

P. A. B.

Profoù

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

Miz GOUHERE : 
J. M. Bouessel du Bourg, 50 lur ; A. Daniel, 20 ; L. Le Breton, 40. 
- War un dro, 110 lur.
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Miz EOST : 
C. Faou, 10 lur ; J. Queinnec, 20 ; O. Huas, 5 ; A. Le Berre, 10 ; H. Le Bitoux,
10 ; J. Bizien, 5 ; L. Dorval, 20 ; P. Le Meur, 20 ; R. Pellen, 10 ; D. 
O'Laoghaire, 30 ; J. E. C. Williams, 5,19. 
- War un dro, 145,19 lur.

2.913,73 lur hon eus bet abaoe derou ar bloaz. Bennozh Doue d' an holl 
brofourien.

Niverennoù kozh " Al Liamm " da werzhañ

Chom a ra c'hoazh e gwerzh ar skouerennoù-mañ :
1, 2, 4, 5, 6, 7, 25, 29, 30, 32-33, 36, 37, 43, 53, 60, 62, 63, 64, 65, 67, 69 
betek 153 (nemet an niverennoù 98 ha 100 hag a zo diviet). Priz an niverennoù a 
zo :



- 1, 2, 4, 5 : 4,00 lur ar pezh ;
- an niverennoù all : 6,00 lur ar pezh (nemet an niverennoù 32-33, 60, 62, 65, 
126, 151 a goust 8,00 lur ar pezh).
Tu zo da gaout ar bloavezhioù klok-mañ : 1959 (72-77), 60 (78-83), 61 (84-89), 
62 (90-95), 64 (102-107), 65 (108-113), 66 (114-119), 67 (120-125), 68 (126-
131), 69 (132-137), 70 (138-143), 71 (144-149).

An niverennoù a vez kaset kuit a vizoù-post.

Klokait eta ho tastumadenn, en ur skoazellañ hor c'hef war un dro.

Ar goulennoù a zo d' ober da : P. LE BIHAN, 16, rue des Fours-à-chaux, 35400 
Saint-Malo - c.c.p. 5349-06 Paris.

Skol dre lizher

An Ao. Seite hag a zo e penn Skol dre lizher ar Bleun-Brug a bed ac'hanomp da 
gemenn rentañ-kont e skol er bloaz tremenet. Enskrivet ez eus bet 704 deskard, 
en o zouez 328 paotr ha 376 plac'h ; en o zouez 352 studier, 87 mestr-skol, 48 
implijad, 18 micherour, ar re all a oa tud a bep seurt.

Lizhiri

Setu amañ arroudoù lizhiri a zo degouezhet ganeomp war-lerc'h an niverenn 153 :

« Mat eo embann oberoù savet gant skrivagnerien nevez evel m' ac'h eus 
graet e-barzh an niv. 153. Puilh eo an notennoù, hogen karet em bije lenn un 
danevell hiroc'h diwar-benn Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerien e Kemper. » 

- P. P.

« Bet em eus " Al Liamm " 153, gwelloc'h eget an niverennoù kent, 
liesdoareoc'h, ha plijet on bet diwar welout re yaouank oc'h adkregiñ gant an 
erv (ha memes re gozh evel Foix !). » 

- G. P.
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« Kavet em eus ivez eus an dibab an dresadenn lakaet war " Al Liamm ". Ha 

setu ma teu din ne skrivan ket hepken evit reiñ mel gant al loa-bod ! Setu ar 
goulenn : ha gallout a rafen kaout distag un hanter douzenn eus an dresadenn a 
zo war " Al Liamm ". C'hoant am befe kaout unan d' an nebeutañ a soñjan lakaat 
war ar voger em zi. » 

- G. M.

« Emaon o paouez resev " Al Liamm ", ledanañ a ra he domani (e-keñver 
keleier) diouzh ma welan. Mat eo. » 

- V. B.

Deiziadur Godell Al Liamm 

Deut eo er-maez Deiziadur godell Al Liamm evit ar bloavezh 1973. Ar priz a zo 
8,00 lur an dek. Evel boaz, lod e kaver war o c'hein bruderezh evit " Al Liamm "
hag ur c'hrennlavar, lod a zo gwenn ha war re all e kaver ar meneg " Bloavezh 
mat ".

Kasit ho chekenn gant ho koulenn da : R. Huon, c. c. p. 1629-14 Rennes. Distaol 



1/3 adalek 50 skouerenn.

" Le sentiment d'appartenance bretonne en Loire-Atlantique ", gant 
Yann Poupinod 

- Embannadurioù Kendalc'h (dastumadenn " Breiz hor Bro ")

Dastumet en deus an oberour testennoù douaroniezhel. Stêr Liger a zo un doare 
bevennadur : disheñvelderioù a zo etre broioù Norz ar stêr ha reoù Kreisteiz 
ganto kerentiezh gant Akitania. E Bro-C'hall ivez eo stêr Liger bevenn etre Norz
ha Kreisteiz ar Vro. Evel just ez eo Bro-Naoned lodenn eus an dolzenn 
armorikanek.

E-keñver an istor, liammet eo bet e pep mare istor Bro-Naoned ouzh hini Vreizh. 
E Bro-Naoned e teuas Kelted Breizh-Veur pa aloubjont Arvorig. En ur mare all e 
kaver Naonediz e lu breizhat kamp Conlie.

An testennoù arboellerezhel, ne sell ket an oberour outo evel ouzh ar re bennañ,
a sko evelato. An darempredoù a bep seurt a zo niverus-tre etre Bro-Naoned ha 
departamantoù all Breizh. Zoken gant Il-ha-Gwinum, daoust d' an enebiezh a gaver
etre Roazhon hag an Naoned.

Ret eo a-hend-all derc'hel kont eus ar youl politikel da vezañ ul lodenn eus 
Breizh a ziskouez da skouer Maer an Naoned hag e Guzul-kêr koulz ha Kuzul an 
Departamant.

A-benn ar fin, gwell eo klask kentoc'h pezh n' eo ket breizhat e Bro-Naoned. 
Neuze e c'heller menegiñ n' eo ket ganet ul lodenn bras a-walc'h eus ar boblañs 
er 5 departamant eus Breizh. An Naoned a-hend-all a zo penn-ahel Bro-Vande. 
Ouzhpenn un nebeut strolladoù - ar C'hambr-kenwerzh en o fenn - ne fell ket 
dezho e vefe staget al Liger-Atlantek ouzh Breizh.

Hogen notomp un toullad fedoù ha n' o deus ket ezhomm a zisplegadur. Kontañ a ra
an departamant 32 Gelc'h Keltiek (9 anezho e kreisteiz stêr Liger) hag 8 Bagad 
(1 anezho e kreisteiz stêr Liger). Kounaomp an abadenn-gan graet evit skoazellañ
adsevel an Iliz-veur, hag a vodas ouzhpenn 2.000 a dud evit klevout kanerien 
vreizhat. " Tri Yann an Naoned " o deus embannet ur bladenn vrudet a zo en o 
bleud evit kanañ en un doare a-vremañ tonioù gwerinoniezh Breizh-Izel koulz ha 
re Breizh-Uhel. Ha n' eo ket breizhat-rik rannvro Gwenrann ?
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Levr Yann Poupinod a zo ennañ fedoù ha sifrennoù (graet en deus an oberour 
implij eus fichennadeg mouezhierien an Naoned ha St-Herblain). Reiñ a ra roll 
hir kumunoù Liger-Atlantek o deus goulennet kelennadurezh ar brezhoneg. 
Sifrennoù all a ziskouez e ro renerien uzinoù an Naoned anvadurioù breizhat d'o 
firmoù.

Diskouez a ra ouzhpenn Breizh abaoe un toullad bloavezhioù intrudu, menozioù hag
oberiantiz. Ar fed-se, koulz hag abegoù douaroniezhel, istorel, arboellerezhel 
pe drivliadel a zedenn annezerien Bro-Naoned hag o foulz da zibab kartenn 
Vreizh.

Al levr a zo ur vreutadenn leun a feiz a-enep diempradur hor Bro. Dont a ra er-
maez e poent, rak kudenn ar rannvroioù a vo kaoz anezhi dizale c'hoazh ha ret-
mat e vo d' an holl gevredigezhioù diskouez evel ar CELIB o youl da gaout en-dro
Breizh en he fezh, digor davet ar rannvroioù amezek hag ivez davet holl 
gumuniezhoù Europe.

P. A. B.



Tud yaouank ha kan ha diskan 

Er mare-mañ e kresk niver ar festoù-noz a vez lidet bep sizhun e Breizh. 
Pinvidik eo ar c'hanaouennoù en nozvezhioù-se. Met siwazh, n' eus tost nemet ar 
re gozh a gan pe tud war an oad. Pa 'z an d' ur fest-noz da zañsal ne welan den 
yaouank ebet war an dachenn. Ar wech kentañ ez on aet d' ur fest-noz n' ouien 
ket koroll hag e oan kollet un tammig. Met desket em eus ha goude un nebeut 
amzer em eus santet ne vanke din nemet un dra : kemer perzh er fest-noz. 
Mignoned am eus e Roazhon o deus va fedet da vont da ganañ ha kroget em eus 
evito gant Mark Kerraen a oa barrek-tre dija war ar c'han ha diskan. Ar gwechoù 
kentañ ne greden ket mont dre m' am boa aon faziañ hag e oan ur brezhoneger 
nevez e-touez ar re all. Ha bremañ ne choman ket en ur fest-noz pa ne c'hellan 
ket kanañ, kanañ zo deut da vezañ lod ac'hanon, hag e kanan em fenn pe a vouezh 
uhel pa ne vezan ket o labourat. Chom hep kanañ en ul lec'h zo poanius evidon 
hag atav e klaskan ober kan ha diskan en ur fest-noz. Met diaes a-walc'h eo 
kavout re yaouank evit hen ober.

Plijout a rafe din gwelout, pe gentoc'h klevout ur c'houblad re yaouank e pep 
fest-noz. Sur on ez eus re o deus c'hoant kanañ met ne gredont ket ober. Ret e 
vefe dezho ober ur striv peogwir ez eo ret deomp kemer herezh ar ganerien gozh. 
Un torfed e vije koll tonioù ha komzoù zo. Tu zo d' o enrollañ met n' eo ket 
tra-walc'h ; ne vo morse buhezek ur fest-noz ma ne vez ket kanet enni. 
Diskuizhus eo evit ar gorollerien klevout kanañ e-lec'h seniñ. Marteze e kavo da
dud zo ez eo folkloraj ar c'hanaouennoù diwar-benn ar garantez, ar soudard o 
vont d' an arme hag all... Met respont a ran dezho ez int traoù an amzer-vremañ.
Ar ganerien ez eo ret dezho kanañ traoù ar vuhez pemdeziek. Ret eo da ganerien 
an emsav sevel komzoù war ar pezh a c'hoarvez e Breizh : tud an FLB, brezel al 
laezh, darvoudoù Iwerzhon, ar waskerezh, an drevadennourien, da lavarout eo e 
rankont krouiñ evel barzhed.
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E pep danvez emañ labour an emsav. Ma 'z eus kanerien en emsav pe re a zo 

gouest da ganañ eo ret dezho labourat war ar yezh hag ar politikerezh evel just 
met ivez ober war-dro ar c'han ha diskan. Rak er festoù-noz ez eus tu da 
labourat e-touez ar bobl. Gwelet em eus tud eus an emsav o klask komz gant ar 
bobl, e-pad ar festoù-noz war draoù an emsav. Met diaes e oa pa oa posubl 
peogwir e soñje an dud : « Deut eo ar re-mañ da gomz eus politikerezh amañ en ur
lakaat reuz er fest-noz. Arvarus eo, ne selaouimp ket anezho ». P' o devo gwelet
tud an emsav o kanañ hag o kemer perzh er memes fest-noz o devo muioc'h a 
fiziañs enno.

Muioc'h-mui a ganerien a vez goulennet bremañ ; en emsav eo ret kavout kanerien 
evit ar bobl. Spi am eus e vo klevet ar galv-mañ, peogwir eo ret soñjal e 
hanter-kant vloaz a zeu ar c'han ha diskan. N' eus forzh penaos e vo atav 
degemeret mat kanerien yaouank gant ar bobl.

LAMA MEUR.

Diskouezadeg

Da geñver Bloaziad etrevroadel al levrioù ez eus bet graet un diskouezadeg 
levrioù brezhonek adalek an 20 betek an 30 a viz Here, e Kervarker, 15 straed 
Guy-Moquet, Pariz 17. Langleiz en deus sinet e levrioù d' an 21 a viz Here e-
kerz an diskouezadeg.



Kentelioù brezhonek e Gwened

Kentelioù evit an holl a vez roet e Skol-vistri ar baotred, 32 bali F.-
Roosevelt, abaoe an 3 a viz Here, bep meurzh da 8 eur 30 noz. Ar c'hentelioù zo 
evit netra, n' eus nemet al levrioù da brenañ (Yezhadur ha levr kentelioù Roparz
Hemon, embannet gant Al Liamm). Ar gelennerien zo J. Le Rudulier ha Tugdual 
Kalvez.

Pladennoù

La Bataille de Ballon " : priz 10,00 lur. Ur bladenn vihan eo, enni ur ganaouenn
kanet gant Yann Ploug. Diwar-benn emgann Ballon ez eo ha levezonet eo gant levr 
Jakez Riou " Nomenoe-oe " hag gant Kervarker. Ar c'homzoù a zo fentus, goapaus, 
ha plijus da selaou. Siwazh n' eus nemet an diskan e brezhoneg, ar peurrest zo e
galleg. Ar ganaouenn zo eilet gant ar gitar hag an doare da ganañ ha da seniñ un
tammig doare Brassens. War ar golo e kaver un toulladig tresadennoù fentus.

Editions M. Romain, 5, rue Lekain, Paris 16°.
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Ur bladenn en okitaneg zo degouezhet ganeomp ivez. Ur bladenn vras eo, d' he 
heul ar c'homzoù en okitaneg hag e galleg. Kanet eo gant ur paotr anvet Patric, 
ur vouezh vrav dezhañ. Heuliet eo gant ar gitar ha gwech an amzer gant ur " bass
guitar " : hogen chom a ra eeun ar sonerezh, doare Leonard Cohen un tamm.

Bez e kaver er bladenn-se kanaouennoù engouestlet evel " la Cançon del Larzac " 
pe ur varzhoneg gant Ronan Huon " Bez ez eus " troet ha kempennet gant ar 
c'haner dindan an anv " Confondetz pas " pe c'hoazh ur ganenn war Okitania hag 
unan all war v-Bro Euskadi.

Evit kaout ar bladenn e c'heller skrivañ da Ventadorn, 26, rue de la Rotonde, 
34500 Béziers. N' eus, siwazh, priz ebet merket war ar golo.

Dornlevr kentelioù brezhoneg eil derez gant Skol an Emsav 

Embannet eo bet gant Skol an Emsav ur mell levr liestennet, 192 pajenn dezhañ, 
evit ober kentelioù brezhoneg eil derez. Al levr-se zo bet savet evit ar re o 
deus studiet brezhoneg en un doare mat, hag o deus live an trec'h kentañ da 
nebeutañ. Graet eo evit donaat an anaoudegezh eus ar yezh dreist-holl en ur 
studiañ ar yezhadur (gant skoazell yezhadur bras Kervella), un darn eus hol 
lennegezh ha skrivouriezh.

Kavout a reer el levr-se :
- lennadennoù displeget,
- lennadennoù renet,
- goulennoù ha poelladennoù,
- pennadoù-skrid da sevel,
- dibunadurioù.

En holl ez eus 96 lennadenn dibabet e-touez skridoù hor gwellañ skrivagnerien, 
ha div oberenn a vez studiet en o fezh : " Bilzig ha " Karr-kañv an Aotrou Maer 
".

Liestennet fraezh gant ur golo moulet, e c'hell al levr-se bezañ implijet e lies
doare.

Kaset e vo deoc'h evit 20,00 lur ar skouerenn. Distaolioù evit meur a skouerenn.



SKOL AN EMSAV, 30, place des Lices, 35000 Rennes - c. c. p. 2844-17 Rennes.
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Levr-bloaz 1972 ar C'hevre Keltiek 

Levr-bloaz 1972 ar C'hevre Keltiek zo deut er-maez dindan an titl " The Celtic 
Experience : past and present ". Ul levr a 156 pajenn, ennañ war-dro daou-ugent 
pennad gant kenskriverien hag a zo un darn vat anezho oberiant en emsavioù pe 
luskadoù ledemsavel ar broioù keltiek : S. O Tuathail hag a voe dastumet da vare
ar vac'hadeg vras er 6-Kontelezh e 1969 o teurel ur raksell war treuzvarc'hadoù 
da zont etre Bro-Saoz hag ar bolitikerien iwerzhonat ; Padraig O Snodaigh hag a 
boanias e-leizh evit ma lavarfe ar 26-Ko, nann d' ar C'henvarc'had ; Keith Bush 
ha Keith Buchanan, diskredik o-daou a-zivout ar gounid a zeuy d' o c'henvroiz 
diwar an eztennañ kailh-kouevr e Gwalarn Kembre hag eoul-maen damdost da aod 
reter Alba (breutaet e vez amañ talvoudegezh ar " c'hresk armerzhel " evit ar 
bobl : ar pezh zo ezhomm d' ober n' eo ket brasaat ar " gross national product 
", met rannañ gwelloc'h ar madoù hon eus bremañ etre hon tud). Digant Y. Olier 
hag Anna Ar Beg e tesko al lennerien ha n'anavezont ket mat Breizh petra 'zo o 
c'hoarvout war dachenn-kelenn ar brezhoneg ha peseurt diforc'h a vez graet etre 
emsav ha ledemsav. O plediñ da roll ar brezhoneg er stourm breizhat, e laka Ph. 
Le Solliec an Emsav war evezh rak an dispriz a ziskouez tud 'zo evit ar c'hant- 
miliadoù a ra c'hoazh gant ar brezhoneg en o buhez pemdeziek. Hervez M. A. 
Kerhuel hon eus e Feur-Emglev Etrevroadel 1532 un arm ma c'hellomp ober gantañ 
evit reiñ lamm d' ar C'hallaoued.

Daou wir Emsaver a zo eus ar Manavad Brian Mac Stoyll hag ar C'herneveuriad 
Yowan Chy a'n Horth. Yowan, ur paotr yaouank, a souezhas ac'hanon oc'h ober ur 
goulenn ouzhin e brezhoneg, e-pad ur vreutadeg e Coláiste na bhFiann, Ros Muc, 
e-lec'h ma oa deut da zeskiñ iwerzhoneg. En unan eus an daou bennad digantañ el 
levr-mañ e tisklêr e enebiezh d' ar skrivagnerien gernevek a chom troet war-du 
an tremened : « We have no past, so we must build a future - through our 
litterature ». Ar pennad " Scubyon Lyenegyl " n' en deus ket teurvezet Yowan 
reiñ un droidigezh anezhañ.

Pennadoù all zo e yezhoù keltiek, met an darn vrasañ zo e saozneg. Digant Liam 
Mac Mathúna hon eus un eil rann eus e studiadenn war ar yezhoù keltiek : 
diskouez a ra ar wech-mañ, e 13 pajenn, heñvelderioù e yezhadur ar c'hwec'h 
yezh.

Mar doc'h ezel eus ar C'hevre Keltiek e resevot al levr-mañ digant Jakez 
Derouet, sekretour Skourr Breizh. Ar skodenn vloaz zo 15,00 lur. Disklêriadur a-
zivout ar C'hevre, e vonreizh hag e obererezh a c'hellit kaout digantañ ivez (1,
rue Géo-André, Nantes - koumanantoù da c. c. p. Jacques Derouet 3264-47 Nantes).

Skritelloù dirak kannatioù Bro-C'hall 

Kerkent ma voe gouezet e tlee prosez ar 6 Breizhad dalc'het en toull-bac'h e 
Pariz kregiñ d' an 2 a viz Here e tivizas ar C'hevre Keltiek aozañ displegadegoù
a-du ganto, da gendegouezhout gant derou ar prosez. Kaset e voe keloù da 
sekretourien skourroù ar C'hevre en div enez ha da izili oberiant er Stadoù-
Unanet ivez. Un destenn o tiskleriañ perak e vefe mat diskouez kengred gant ar 
Vrezhoned-se a voe liesskrivet kantadoù anezhi ha skouerennoù kaset d' ar 
c'helaouennoù, pe skignet e meur a lec'h. Merket e oa warno pevar doare da reiñ 
harp. Ur paotr eus Kontelezh Clár (Kornog Iwerzhon) a c'houlennas daou vil 
skouerenn da reiñ e bodadegoù Republikaned hag en ur gêriadenn darempredet gant 
troiadourien. Evel-se e voe dastumet un tamm arc'hant evit Skoazell Breizh.

En displegadeg aozet dirak ar c'hannati gall e Dulenn e kemeras dek Iwerzhonad 
ha tri Breizhad perzh. E-pad un eur hanter e kerzhjont gant skritelloù war ar 



riblenn-straed dirak an ti, oc'h embann e brezhoneg, iwerzhoneg pe saozneg : « 
Ar stad c'hall a-enep Breizh hag ar brezhoneg », « Saoirse do na Briotánaigh », 
« Bretons on Trial for resisting Exploitation », « French Imperialists Hands Off
Brittany» , h.a.
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Ul lizher a-berzh ar skourr iwerzhonat a voe roet d'ar porzhier evit ar c'hannad
(hemañ oa aet da chaseal, a-hervez), o c'houlenn ma vefe laosket ar brizonidi 
dieub diouzhtu.

Ar porzhier, anezhañ un den a dregont vloaz bennak, a reas ur goulenn e 
brezhoneg, marteze evit gwelout hag-eñ e oa Breizhiz e-touez an displegerien. 
Doare-komz kostez Skaer gantañ. E brezhoneg eta e voe displeget dezhañ abeg an 
abadenn.

Diagent e oa chomet ur c'harr-tan a-sav en tu all d' ar straed, ha daou Bzh war 
e benn a-dreñv. Tri faotr a zeuas er-maez, hag a chomas ur pennad da ziskragañ 
ouzh ar skritelloù. Graet e voe sin dezho da zont er gerzhadeg, padal en un adti
piaouet gant ar gannadouriezh c'hall eo ez ejont tre. Kement-se evit Bzh !

Ar pezh a gont en displegadeg-mañ, a lavare unan eus ar berzhidi - ur Breizhad 
hag a nac'has gwechall evel Y. Gourves komz galleg ouzh ar barner « a rae war e 
dro » - ar pezh a gont n' eo ket ar pezh a zo skrivet el lizher d' ar 
c'hannadour, met an embann a vo graet er c'helaouennoù, dreist-holl al 
luc'hskeudennoù.

En ur gemennadenn digant sekretour Skourr London ec'h asure hemañ e vefe un 
displegadeg heñvel ouzh hini Dulenn dirak kannati ar C'hallaoued er gêrbenn-se 
d' an 2 a viz Here. Graet e voe, gant ugent den, Kembreiz dreist-holl, o kemer 
perzh. N' ouzon ket c'hoazh petra zo bet graet gant ar skourroù all. Nemet en ur
vodadeg-skourr e Kerneveur e voe degemeret testenn ur skrid-klemm hag a voe 
kaset da gannadour Bro-C'hall e London o tamveneg d' ar c'horvoerezh 
(gwallc'hounid) e Breizh, d' ar gwir o deus Breizhiz da vezañ barnet e Breizh - 
hag e brezhoneg m' hen goulennont. Lizher ar Gernevveuriz zo kuñvoc'h an ton 
anezhañ eget hini Iwerzhoniz.

Bodadeg-vloaz ar C'hevre Keltiek

Bodadeg-vloaz ar C'hevre Keltiek a voe dalc'het e ti Conradh na Gaeilge d' ar 26
ha 27 a viz Eost. O kemer perzh e oa 2 Skosad, 2 Gernevveuriad, 4 C'hembread, 6 
Breizhad, 10 Iwerzhonad hag 1 Amerikan-Iwerzhonad. D' ar sadorn e voe roet 
danevelladoù eus stad hag obererezh ar skourroù broadel koulz hag eus obererezh 
ar C'hevre dre vras. Un darn vat eus hor strivadoù e-pad ar bloaz tremenet a 
dalvas d' al levr-bloaz ha d' ar c'hannadig Celtic News, ha da harpañ ar stourm 
e Norz-Iwerzhon war dachenn ar bruderezh hag ar genskoazell danvezel. Evit ar 
wech kentañ e voe aozet ur skol-hañv etrekeltiek (Dulenn 13 Eost - 25 Eost).
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Divizet e voe embann ur gelc'hgelaouenn nevez e-lec'h al levr-bloaz ha " Celtic 
News " adalek derou 1973. Bez' e vo enni keleier - founnusoc'h eget ar re a zo 
bet roet e C. N. - koulz ha pennadoù o tiskleriañ ar pezh a vez graet evit 
diorren ar broadoù keltiek ha diogeliñ o amzer-da-zont. A vent gant Al Liamm pe 
Sav Breizh e vo, gant 50 pajenn bennak e pep niverenn mar deo bep tri miz e vo 
embannet. Un drederenn anezhi a vo e yezhoù keltiek, kenurzhiet e doare ma 
c'hello pep lenner gouzout dre e yezh petra a vez prederiet, raktreset ha 
sevenet n' eo ket en e vro-eñ met er broioù keltiek all. Evit abegoù a arc'hant 
e rankomp kenderc'hel da ober dreist-holl gant ar saozneg met fellout a ra deomp
merkañ splann hon engouestl hag ober gant hor yezhoù ivez evit ar gefridi 
deskadurel a zo bet sammet gant ar C'hevre. Ar gudenn hon eus bremañ da 
zirouestlañ eo kavout kenskriverien e pep bro barrek war o yezh hag anaoudek eus
ar pezh a dremen er pemp bro all. Ma c'hellfemp ouzhpenn-se o lakaat da skrivañ 



en un doare eeun e vefe lennerien estreget o c'henvroiz gouest da gompren o 
fennadoù, da vihanañ gant harp geriadurioù, hag e vefent broudet evel-se da vont
pelloc'h gant o studi eus an eil re pe ar re all eus ar yezhoù keltiek.

Divizet e voe kregiñ abretoc'h da aozañ ar Skol-hañv Etrekeltiek hag a vo graet 
adarre en Iwerzhon er bloaz 'zeu. Ezhomm a vo da gaout ur poellgor ennañ da 
vihanañ ur c'helenner (evit an iwerzhoneg), un den da ober war-dro ar 
prezegennoù hag ar c'hendaeloù hag un den all da ober war-dro al lojeiz hag an 
troiadoù. Ur skodenn a £ 5 da vihanañ a vo da zastum en a-raok digant ar 
berzhidi. Moarvat e vo dibabet ar pemzektez kentañ a viz Gouhere, evit diwall na
gendegouezhfe ar skol gant bodadegoù all evel ma c'hoarvezas hevlene.

Ar re a zo e soñj dont er bloaz 'zeu a dle skrivañ da g-Caitlin Maude, f/c 9 Br 
Cnoc Sion, Ath Cliath 9, Iwerzhon (da c'hortoz ma vo aet d' he zi nevez).

Spi hon eus da embann ar prezegennoù a voe graet hevlene, rak talvoudus bras e 
vefe skignañ anaoudegezh eus an danvez anezho. Ra vo meneget hepken « Irish 
Music - Tradition and Developments » gant Séamus Mac Mathúna (Comhaltas 
Ceoltoiri na hEireann), « Recent Developments in the Visual Arts in Ireland » 
gant al livour Michael Kane, « The Appeal of Irish Poetry » gant ar c'helenner-
beleg-barzh Padraig O Fiannachta, hag ar c'hendael « Irish Freedom - The dream 
and the Reality ».

Kinniget e voe gant ar C'hembread Alun ap Dafydd ober ur gejadeg etrekeltiek eus
an displegadeg hag a vo aozet gant skourr Kembre d' an 9 a viz Kerzu en eñvor 
eus Llewelyn Fawr (un tiern a unanas Kembre hag a voe drouklazhet e Cilmeri e 
1282 war atiz roue Bro-Saoz). Meneg a zo eus ar mennad-se en unan eus pennadoù 
al levr-bloaz (1972). Mat e vefe kaout sonerien eus pep bro geltiek, ha tud all 
na petra 'ta, evit ar gerzhadeg a vo graet eus Buellt (Builth) da Gilmeri 
(disklêriadur digant Alun ap Dafydd, 9 Medway Road, Bettws, Casnewydd, 
Gwent/Monmouths. Kembre.

Degemeret e voe ar c'hinnig graet gant sekretourez Skourr Alba aozañ ur roll eus
an dud a vefe tuet da reiñ herberc'h da weladennerien eus ar broioù keltiek all 
o tremen dre o c'hêr, evit netra pe war zivizoù 've. Lakaomp e vefe un 
Iwerzhonad pe zaou o klask ober un droiad dre Vreizh. Mat e vefe gouzout hag-eñ 
e vefe tud er gêr-mañ-gêr prest da reiñ lojeiz dezho evit un nozvezh pe ziv. 
Gant ma ne vefe ket goulennet ouzh un tieg reiñ degemer aliesoc'h eget spisaet 
gantañ, ne lakafe ket bec'h war den ebet. Tu a vefe da spisaat ivez hag-eñ ec'h 
asantfed reiñ lein, pe ur pred bennak ouzhpenn, o verkañ ar priz mar kar. Ezhomm
a vefe da genurzhiañ pe da greizennañ ar servij. D' am soñj e talvezfe ar boan 
seveniñ ar mennad-se evit aesaat an darempredoù etre izili oberiant eus hon 
emsavioù broadei. Ret e vefe dezho bezañ erbedet gant emsaverien anavezet-mat.

437
Ar re a garfe harpañ da gas ar mennad-se da benn a zo pedet da skrivañ eta d' an
It. M. Denovan, 9 Dalgleish Rd, Dundee, Alba. 

Diskleriañ a reas ar C'hevre e emzalc'h e-keñver darvoudoù ha stourmadennoù er 
broioù keltiek dre an dousennad mennadoù a voe degemeret er vodadeg : 

1) o c'houienn ma ve tennet an unvezioù soudarded skosat ha kembreat kuit eus 
Norzh-Iwerzhon ; 

2) o tiskleriañ kengred gant labourerien Vreizh en o stourm a-enep ar 
c'horvoerezh war an dachenn gevredigezhel koulz ha broadel ; 

3) o c'houlenn ma ve paouezet a zerc'hel tud e kampoù pe toulloù-bac'h hep 
prosez e-pad mizvezhioù, e Breizh hag en Iwerzhon, ha ma vije laosket an dud-se 
da vont dieub gant gouarnamantoù Bro-C'hall ha Bro-Saoz ; 

4) oc'h erbediñ da bobloù an holl vroioù keltiek kemer skouer digant Cymdeithas 
yr Iaith Gymraeg ha herzel ken taer ha ma ra ar gevredigezh-se ouzh an 
alouberien (" cheque book imperialists ") a glask stankoc'h-stank kemer o douar 



hag o ziez ; 

5) o kareziñ Skingomz-ha-Skinwel Iwerzhon en abeg d' ar bruderezh untuek a vez 
graet war o gwagennoù gant enebourien da Vroadelourien Gembre ; 

6) o veuliñ Kernev-veuriz en abeg d' o stourm evit diwall anterinded o bro ha d'
ar c'hresk en niver an dud o teskiñ kernevveureg ; 

7) o harpañ ar stourmoù evit ma vo graet er vuhez forañ gant an iwerzhoneg, ar 
skoseg, ar c'hembraeg hag ar brezhoneg penn-da-benn ar broioù ma vezont komzet ;

8) o veuliñ tud Baile Munna (fabourz nevez eus Dulenn) evit o strivadoù da sevel
ur skol holl-iwerzhoneg en despet d' ar skoilhoù lakaet dezho gant ministrerezh 
an deskadurezh ; 

9) o c'houlenn ma teufe ar S. P. I. da vout un aozadur etrekeltiek gant skourroù
er 6 Bro, hag izili ar C'hevre o kemer perzh oberiant en e savidigezh, gant ar 
mennad reiñ skoazell d' ar re a c'houzañvfe diwar heskinerezh politikel hag 
harzidigezh stourmerien en hini pe hini eus ar broioù keltiek ; 

10) o tiskuilhañ an impalaerouriezh war dachenn an deskadurezh, an doare da 
skouer ma kresk dalc'hmat niver ar studierien hag ar gelennerien estren e 
skolioù-meur ar broioù keltiek betek dont d' un arvar evit hor broadelezhioù.

Adanvet e voe P. O. Conchuir da gadoriad, Noelle Davies da deñzorierez, A. 
Heusaff da sekretour-kreiz, ha Frank Mac Thomais a voe dibabet da benn-
skrivagner evit bloavezh kentañ ar gelc'h-geiaouenn nevez.

Divizet e voe kemmañ un nebeut krafioù er vonreizh, ha tremen hep kaout 
prezidant ebet e penn ar C'hevre diwar vremañ. Ar c'huzul-kreiz a gemero divizoù
en anv ar C'hevre a vo kenaozet gant izili oberiant hepmuiken. Evel-se e vo ar 
C'hevre distag diouzh pep aozadur all. Fellout a ra deomp evelkent kenlabourat 
gant kement strollad hag a labour evit dieubiñ ar broioù keltiek.

A. HEUSAFF.
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Levrioù Al Liamm

Eil lodenn levr Youenn Drezen " Skol Louarn Veig Trebern " a zeuio er-maez hep 
dale. Emeur o reizhañ an amprouennoù. Tevoc'h e vo eget an hini gentañ ha siwazh
keroc'h dre-se.

Embannet e vo ivez " Barzhonegoù " gant Anjela Duval ha gant Per Diolier hag 
ivez ul levrig kontadennoù gant Garmenig Ihuellou Ar Menn.

Pempvet warn-ugent deiz-ha-bloaz K. E. A. V.

D' ar sul 16 a viz Gouere, an deiz a-raok ma krogas ar c'hampstudi, e voe 
dalc'het ur vodadeg eeun ha diardoù da geñver 25vet deiz-ha-bloaz K.E.A.V.

Dirak ur saliad-tud eürus d' en em adwelout - lod anezho ne oant ket deut da 
G.E.A.V. abaoe bloavezhioù - e voe c'hoariet pezh brudet T. Malemanche " Gwreg 
an Toer ".

Ar c'hoarierien deut a-ratozh-kaer eus Kêr-Vreizh Pariz a daolennas brav-tre an 
oberenn fromus, ha bennozh da Loeiz Andouard rener ar strollad, da Dereza Ar 
C'horr, Soazig Senechal ha J. Bruneau, e voe tro da dañva ar pep gwellañ eus 
pezh-c'hoari Malemanche. Krouet e oa an aergelc'h gant kinkladurioù eeun met 



skeudennus savet gant J. Bruneau.

E derou an abadenn e voe displeget gant Tereza Ar C'horr un dibab barzhonegoù 
gant Langleiz, Maodez Glanndour, h.a. Evit klozañ an devezh en em vodas an holl 
en-dro d' ur « pred war-sav », pep hini un asied pe ur werenn en e zorn, o vont 
da varvailhat gant ur c'heneil adkavet.

25 bloaz ! Peadra da welout daou rummad tud dorn-ouzh-dorn o heuliañ an hevelep 
hent, o kenlabourat evit an hevelep pal.

" Kannadig Kêr-Vreizh "

Degouezhet eo ganeomp niverenn 51 " Kannadig Kêr-Vreizh " Meur a bennad e 
brezhoneg a gaver ennañ, en o zouez ar pennad digeriñ gant D. S. Delorme, ur 
gontadenn " An Itron Varkizez " gant R. E. Surhur, ur ganaouenn " Kan ar Gedour 
" gant an notennoù da heul, ur pennad war T. Mac Swiney ha bruderezh e-leizh 
evit levrioù nevez Al Liamm. Trugarez da renerien Kêr-Vreizh evit ar vruderezh 
nann-paeet-se.

Koumanant-bloaz : 10,00 lur - c. c. p. 5356-83 Paris.

" Breiz " 

War niverenn 172 " Breiz " e kaver atav peder bajenn " Dihun " (kas al lizhiri 
da J. C. Bozec, 11, rue Michelet, 29210 Morlaix). Dedennus eo dre ma 'z eus meur
a bennad berr o reiñ keleier war brezel al laezh, da skouer, war film diwezhañ 
René Vautier, h.a.

Echuiñ a ra gant ur vandenn dreset. Lennet hon eus ivez ur pennad war " 
Brezhoneg ar mor " gant L. Andouard.

Koumanant : 15,00 lur - c. c. p. 144-67 Rennes.
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" Hor Yezh " 

Ha ret eo respont " ya " da c'houlenn Friedrich Sieburg : « Ha gall eo Doue 
» ... e Breizh ? Kavout a reot marteze an diskoulm d' ar gudenn-se en ur lenn 
Kanaouennoù Erwan Ernod, ur barzh eus an XIXvet kantved, tost dianav betek-hen, 
embannet e niverenn 78 ar gelaouenn " Yor Yezh ". Un diell dalvoudus ne c'hell 
ket chom dianavezet gant an istorour nag ar sokiologour hiziv.

Priz an niverenn-mañ : 5,50 lur. P. Denis, Le Ris, Ploare, 29 S Douarnenez - c. 
c. p. 1499-51 Rennes.

Brezhoneg... buan hag aes

An ti-embann gall Omnivox (8, rue de Berri, 75008 Paris) a zo o paouez embann ul
levr evit deskiñ brezhoneg. Savet eo bet gant Per Denez, ha skeudennet gant Joel
Auvin. E 25 kentel e tesker ar gerioù hag ar yezhadur diazez. Al levr ez eus 
ennañ 256 pajenn ha koustañ 'ra 17,50 lur. Minikasedoù (73,90 lur) ha pladennoù 
(47,50 lur) a ya da heul hag ivez levr ar mestr. Omnivox en deus dija embannet 
levrioù heñvel evit deskiñ alamaneg, saozneg, spagnoleg, galleg, italianeg, 



rusianeg hag arabeg.

" Un hent hag un dremmwel " 

Embannet gant Preder, kaier 143-144. Talm 1. Priz : 15,00 FF. Preder c. c. p. 16
093 13 Paris. - N' eo ket alies e vez kavet amañ barnadennoù war al levrioù 
brezhonek, peogwir e vezont, koulz lavarout holl, embannet gant Al Liamm. Ur 
blijadur eo evidomp eta lenn ur skrid bennak n' hon eus ket dija lennet e stumm 
amprouennoù.

El levrig-mañ (125 pajenn moulet) ez eus eizh danevell. Pemp anezho zo bet 
lennet endeo war " Al Liamm ". Ne gomzimp amañ nemet eus an tri skrid diembann. 
Ar pezh a chom, an hini berrañ, a zo kentoc'h eget ur gontadenn, ur brederiadenn
bersonel war buhez ar skrivagnerez p' edo war he studi e Roazhon. Joelle Kermoal
a gont gant kizidigezh penaos en em zispenn ur strollad mignoned gant an amzer. 
" Un hollad, un dra klok " e oa hag e teu tamm-ha-tamm d' en em veskañ gwarizi, 
karantez, droukrañs. Un tamm c'hwervoni en em sil e eurvad ar studierezh pa 'z a
hec'h-unan gant an hini dibabet, o tilezel ar strollad hag o n' em guzhat ouzh 
ar re all. Ar re all n' eus mui anezho. Gant ur gizidigezh gwregel e oar Joelle 
Kermoal dielfenniñ an trivliadennoù amañ ivez, evel ma rae en he danevelloù all 
" Ha se a fell din " pe " Ar gwez el latar ". An div danevell hiroc'h-mañ a 
gavemp gwelloc'h, met e gwirionez ar pal hag an doare a zo disheñvel aman. He 
yezh n' he deus ket c'hoazh aester ha flourder hini he c'hoar Pierrette Kermoal 
er gontadenn " Pa save al loar " a zo ur « flirt » berr, daou zevezh, ur « flirt
» ha n' eo nemet ur « flirt » yen ma n' eo touellet nag ar paotr nag ar plac'h. 
Ar vakañsoù eo, war an aod. Erika zo ur plac'h dieub ha divezh hag ar « flirt » 
-se a vo eviti un doare plijus da dremen an amzer, « lakaat a rafe pebr er vuhez
» emezi. O daou e seblantont a-du evit kemer ar plijadur e-lec'h m' emañ, p' o 
deus c'hoant, ha betek ar poent ma fell dezho (d' ar plac'h da vihanañ). Ar 
paotr a garfe a-walc'h mont da gousket ganti, met a-benn ar fin, hi ne soñj ket 
e talv ar boan, n' eo ket evit abegoù buhezegezhel pe relijiel, met marteze dre 
m' he deus c'hoant kousket hepken pe dre ma n' eo ket dedennet a-walc'h gant ar 
paotr.
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An danevell zo kaset brav war-raok, taolennadur ar vro zo leun a varzhoniezh hag
a evezhiadennoù livus ha resis. Mousfent a gaver ivez. Ar yezh a zo pemdeziek a-
walc'h ha flour. En divizoù ne gil ket Pierrette Kermoal dirak ar gerioù 
pemdeziek, galleg ha groz zoken, kemmesket koulskoude a-wechoù gant yezh al 
levrioù pe yezh SADED (« N'eo ket kudennoù a endalc'h ar vuhez » e-kichen « 
moarvat en em ammerd start ! »). An hini ampartañ eo evit pezh a sell ar yezh. 
Ne lavarfemp ket kemend-all eus yezh Yann Mikael. Koulskoude Yann Mikael, hep 
bezañ barzh marteze, evel P. ha J., a zo awenet hag hen diskouezet en deus e 
meur a gontadenn hir. Ur c'honter eus ar c'hentañ ez eo, gouzout a ra diskouez 
un endro gant evezhiadennoù resis. Kimiad ur c'hi eo an hini hirañ eus an teir 
danevell. Tremen a ra, evel Tonkad Harki, en ur vro anavezet mat gant an 
oberour. Reiñ a ra mat aergelc'h ar Sahara ha gouzout a ra kontañ en un doare 
fromus stad al loened er vro disec'het-se. An istor a zo eeun-tre. Brendan 
Tregili a zo war-nes kuitaat Hassi-Messaoud, met ur c'hi kollet a zo deut da 
vezañ e vignon ha ne c'hell ket hep rann-galon en em zistrobañ dioutañ. Un istor
dister eta, gant nebeut a zarvoudoù ha koulskoude e teu a-benn da sevel un 
danevell dedennus. Ur c'herse eo e vefe dallet ar skrivagner-mañ gant ar 
glanyezhouriezh betek re. Aberzhiñ a ra an dra bouezusañ en ur yezh, an 
ereadurezh, evit ar gerioù ha savadur ar frazenn a zo diampart pa n' eo ket 
direizh a-grenn. Gwelloc'h e vije bet mirout gerioù evel chom, dousennad, chas 
hag all ha teurel muioc'h a bled ouzh implij reizh verboù zo pe hini an 
araogennoù ha chom hep skrivañ, da skouer, « kousket gant ar sioulder », « 
diac'hubet digant », « degemer taolioù treid », pe « kargañ a reas ar valizenn 
el Land Rover »... Dre forzh klask ober brezhonekoc'h en ur c'hwennat ar gerioù 
a orin gallek ez eus c'hwezh ar gallek war e yezh.



Arabat eo dezhañ digalonekaat, avat, rak donezonet-kaer ez eo ha dre forzh 
skrivañ ha lenn e teuio a-benn da wellaat e yezh.
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AR BROIOÙ BIHAN

Skolioù-meur hañv e Katalonia hag Okitania

Dalc'het e vez ur Skol-veur Hañv Katalanek abaoe pevar bloaz e Prada, unan eus 
kêrioù Rosello, al lodenn eus Katalonia a zo dindan dalc'h Bro-C'hall ; bodet he
deus er bloaz-mañ, eus ar 17vet d' ar 27vet a viz Eost, war-dro tri-ugent 
kelenner ha kantadoù a studierien, an darn vrasañ o tont eus Katalonia (Norz ha 
Su) hogen ivez eus holl vroioù Kornog Europa hag eus Amerika zoken.
Dasparzhet e oa ar c'hentelioù hag ar c'helc'hioù-studi e pemzek rann : 
lennegezh, yezhadur, c'hoariva, fiñvskeudennerezh, arz, bredkelennouriezh, 
armerzhouriezh, kevredadoniezh, gwirioniezh, jedoniezh, fizik derc'hanel. Pep 
tra a veze kaset e katalaneg.

A-boan klozet Skol Hañv Prada e tigore ar Skol-veur Hañv Okitaniat e 
Montpelher ; aozet eo bet, eus an 28 a viz Eost betek ar 6 a viz Gwengolo, gant 
Kreizenn ar Studioù Okitaniat stag ouzh Skol-veur Montpelher ha gant Ensavadur 
ar Studioù Okitaniat, dindan an talbenn : " Ar C'hornog hag ar gwirvoud 
okitaniat ". 250 den o deus kemeret perzh e labourioù ar Skol-veur. Studiet ez 
eus bet a bep seurt danvezioù, eus troidigezh ar Bibl betek ar jedoniezh arnevez
hogen ar c'helc'hioù-studi a c'helle bezañ rannet e tri stroll : 1° Yezh ha 
lennegezh okitanek ; 2° An Hentennoù-ezteurel (c'hoariva, fiñvskeudenn, h.a.) ; 
3° Ar c'hudennoù armerzhel ha kevredigezhel.

Devezhioù Korsat e Corti

Dalc'het eo bet ar " Ghjurnate corse di Corti " e-pad pevar devezh e derou Miz 
Eost e kêrbenn gozh Paoli ; aozet e oant gant Ensavadur ar Studioù Korsat renet 
e Ais (glg : Aix-en-Provence) gant ar c'helenner Ettori ; ouzhpenn pemp kant den
a oa deuet, an darn vrasañ anezho studierien ha kelennerien. An devezhioù o doa 
ur pal sevenadurel, da lavarout eo sevel un daolenn resis eus ar pezh a zo bet 
graet pe a dlefe bezañ graet war dachennoù ar yezh, al lennegezh hag an arz : « 
Korsika n'he deus ket hepken un tremenet, hogen un amzer-da-zont ivez ». An 
amzer dremenet zo bet sellet diouzh ur sav-boent nevez, rak betek-hen eo bet 
pouezet dreist-holl war dud vrudet an enezenn (Sampiero Corso, Pascuale Paoli, 
Napoleone Buonaparte) ha nann war istor ar bobl korsat.

Korsiz a c'houlenn ma vo krouet ur Skol-veur en enezenn (unan a oa bet krouet e 
1755 gant Paoli pa oa an enezenn ur Republik dieub) ha ma vo anzavet ar yezh 
korsek gant ar gouarnamant gall ; ur gevredigezh " Scola corsa " a embann 
levrioù-deskiñ, a aoz kentelioù ha goulenn a ra, evel ar C'huzul-departamant hag
ar gannaded korsat, ma vefe lakaet al lezenn Deixonne da dalvezout evit ar 
c'horseg. Yezh lennegel Korsiz a oa gwechall an italianeg lennegel, hogen goude 
aloubidigezh ar vro gant ar C'hallaoued, ar re-mañ o deus graet o seizh gwellañ 
evit kas kuit an italianeg ; dilezet eo bet hemañ e-doug an XIXvet kantved. 
Hogen ur wech forbannet an italianeg, e vez lavaret n' eo ar c'horseg nemet un 
teskad rannyezhoù hep reizhskrivadur unvan ha ne c'hell ket bezañ lakaet er 
skolioù (diskan anavezet). Setu dres pezh en deus respontet ar ministr Fontanet 
d' ur goulenn graet gant ar senedour komunour Cogniot, o lavarout ouzhpenn ne oa
bet degaset d' e velestrerezh arguzenn diarvarus ebet a-du gant deskadurezh ar "
rannyezh korsek " (7.0. 19 a viz Gwengolo 1972, meneget war " Le Monde ", 17-10-
72).
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Teir sizhun goude koulskoude, aet da Gorsika evit digeriñ skolioù, e lavare ar 
ministr n' en doa rak-varn ebet a-enep deskadurezh ar c'horseg, hogen e oa ret 
studiañ ar gudenn (eil diskan anavezet).



Deskadurezh an alamaneg e Bro-Elzas

A-raok ar brezel e veze desket an alamaneg e holl skolioù Elzas, hogen abaoe 
1945 en deus graet ar gouarnamant gall e seizh gwellañ evit gallekaat Bro-Elzas 
(lakaet en doa da skouer skritelloù e pep lec'h : « Il est chic de parler 
français ») ha lamet eo bet an alamaneg diouzh ar skolioù kentañ ; ne c'helle 
ket bezañ lamet evel just diouzh skolioù an eil derez, peogwir e c'helle an 
alamaneg bezañ dibabet evel ur yezh estren, hag e gwirionez 75 % eus skolidi an 
eil derez a zibab an alamaneg, ar pezh n' eo ket a-walc'h evit herzel ouzh 
kiladenn ar yezh er c'hêrioù.

Abaoe ugent vloaz e c'houlenn Elsaziz ma vo lakaet en-dro deskadurezh ar yezh en
holl skolioù ar vro ; goulennet eo bet meur a wech gant ar C'huzulioù-
departamant, gant an darn vrasañ eus ar gannaded hag ar senedourien, ar 
strolladoù politikel, ar c'helaouennoù ; ar goulennadegoù graet e-touez ar 
gerent a ziskouez emañ war-dro 90 % eus ar re-mañ a-du.

Goulenn diwezhañ ar C'huzulioù-departamant zo bet votet e miz Kerzu 1971, hag ar
wech-mañ e c'houlennent an deskadurezh dre ret eus an alamaneg er skolioù 
kentañ. Ar gelaouenn sizhuniek koshañ ha pennañ, " L'Ami du Peuple - Der 
Volksfreund ", en deus embannet ul lizher digor d' ar ministr Guichard, e-lec'h 
ma skriv : « Komprenit, mar plij, ez omp stag ouzh ar yezh a zo abaoe ar Vvet 
kantved yezh darn vrasañ an Elzas hag ul lodenn eus ar Mosel : an alamaneg gant 
e stummoù rannyezbel, hogen ivez, abaoe kantvedoù, gant e stumm lennegel » 
(05/06/72).

Kroget e oa koulskoude deskadurezh an alamaneg e kant klas eus kelc'h kentañ an 
eil derez hag ur poellgor-labour krouet e Strassburg en doa aliet ledañ an 
arnod-se da rummad-etre (cours moyen) ar c'hentañ derez.

Ministr gall an deskadurezh en deus kaset, e-kreiz miz Mezheven, ul lizher d' ar
prefed rannvroel o kemenn e vo lakaet a-benn miz Gwengolo an alamaneg evel 
danvez diret e bloavezh kentañ ar rummad etre e 15 skol eus an daou departamant 
elzasiat ; pemp kentel o padout pep hini un hanter-eur a vo gouestlet pep sizhun
d' an alamaneg.
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An darbar-mañ n' eo ket bet kavet bastus gant ar senedourien o deus embannet un 
diskleriadur ma lavaront : « lu eo komz eus un arnod, peogwir n' eo graet nemet 
e 15 skol hag e oa bet graet an arnod meur a vloaz a-raok 1940 hag en doa graet 
berzh an deskadurezh divyezhek a vez meulet kement gant ar gouarnamant pa vez 
lakaet e skolioù Kanada pe Vaden... » Tamall a reont ar gouarnamant « dianaout 
mad ur rannvro hag aberzhiñ ur remziad war zigarezioù toull » (ar senedourien 
elzasiat zo eus an tu-kleiz).

Embannet eo bet en diwezh e vefe ledet an arnod da 32 klas ; devezhioù-studi zo 
bet aozet evit ar skolaerien a vo fiziet enno ar c'hlasoù-se. Lavaret eo bet 
ivez e vefe ledet an deskadurezh-se tamm-ha-tamm ha ne vo ket hollekaet diouzhtu
; ret eo da gentañ deskiñ ar yezh " vroadel " d' ar vugale ; setu perak ez eo 
bet nac'het lakaat an alamaneg er skolioù-babiged, tra ma vez lakaet e meur a 
gêr e Bro-C'hall.

Moustrerezh a-enep ar vroadelourien euskarat -

Ar gouarnamant gall en deus forbannet ar strollad E.T.A. war diriegezh Bro-
C'hall hag argaset seizh Euskarad, sellet evel renerien eus ar strollad ; ar 
seizh Euskarad a oa holl repuidi o chom e Norz-Euskadi ; da darzh an deiz int 
bet dihunet gant ar bolised ha kaset diouzhtu da gêrioù 'zo e Norz ha Reter Bro-
C'hall da c'hortoz ma c'hellint bezañ kaset d' ur vro estren all a zegemerfe 
anezho. Hogen un devezh goude e oant deuet en-dro da Euskadi, e-lec'h m' emaint 
kuzhet gant mignoned.

Abegoù an darbaroù-se a vefe ar manifestadegoù evit ar yezh euskarek aozet d' ar



17 a viz Gwengolo ha tarzhadenn ur vombezenn en isprefedti Baiona d' ar 15 a viz
Gwengolo ; an darzhadenn a zo bet lakaet war gont broadelourien E.T.A., ar pezh 
a zo diwirheñvel a-grenn ; unan eus ar " forbannidi " en deus lavaret d' ur 
c'helaouenner saoz : « Diot e vije bet lakaat ur vombezenn da darzhañ war 
dreuzoù hon nor... Ijinet eo bet an digarez... »

Klemm zo bet savet, dre Euskadi a-bezh, a-enep an argasadigezhioù, o verkañ ne 
oant ket bet graet hervez reolennoù al lezenn ; holl guzulierien ha holl 
gannaded Norz-Euskadi, an " U.D.I.B. " (un doare C.E.L.I.B., an " Unvaniezh evit
diorren ha difenn Euskadi ", krouet e miz Mezheven dindan atiz an Dr Labeguerie)
o deus graet diskleriadurioù a-enep an darbaroù ; pevar broadelour a ra harz an 
naon e Iliz-veur Baiona.

500 archer ha bezennoù-polis arbennik zo bet kaset da Euskadi, hervez " The 
Observer " (15/10/72) ; Euskariz a gav dezho ez eo an darbaroù kemeret a-enep 
E.T.A. disoc'hoù un emglev graet etre renerien ar polis gall hag ar polis 
spagnat ; anat eo ez eo bet diefedus ar moustrerezh renet e Su-Euskadi abaoe 
Prosez Burgos, ur moustrerezh bet diskuliet e derou miz Here gant eskob Bilbao ;
oberiant eo ar vrogarourien daoust da vezañs 15.000 soudard ha polis, hag ar 
pennadurezhioù spagnat a damall ar repuidi o chom e Norz-Euskadi.
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AN DARVOUDOÙ E BREIZH

Kendalc'h Keltiek Bangor.

E Bangor, Non-Kembre, e voe dalc'het ar C'hendalc'h Keltiek ar bloaz-mañ. Ur 
sizhun e padas (14-19 a viz Eost). Un 50 bennak a dud a voe bodet eno, tud kozh 
an darn vuiañ anezho, siwazh. Kredet e vije n' eo ket dedennet ar re yaouank 
gant an darempredoù etrekeltiek. Koulskoude e kemeras perzh ennañ 7 Breizhad 
yaouank, ha dre-se e voe dañset kalz ar plinn ha komzet kement a vrezhoneg hag a
gembraeg e-pad an tri devezh kentañ, rak ne chomjont ket pelloc'h dre ziouer a 
arc'hant. Per Denez a zisplegas mat-tre kudennoù hon bro en ur brezegenn 
dedennus. Hogen ne voe ket par ar c'hendalc'h-se da hini Foujera e 1968 ; a-benn
daou vloaz, e 1974 eta, e vo dalc'het en Naoned, hag e kredomp e vo aozet gant 
izili Vreizh ar C'hevre Keltiek ur sizhunvezh a-zoare.

Afer Fañch Karel.

E-pad prosez an F. L. B., ne yeas ket an holl Vretoned da Bariz, hag e 
c'hoarvezas un toullad darvoudoù evit diskouez mignoniezh an dud evit ar re 
varnet. Harzet e voe tren Kemper-Pariz gant gouleier ruz na oant ket reoù an 
S.N.C.F. Kavet e voe buan an " torfedour ", o vezañ m' en doa ankouaet war e 
lerc'h e zoug-paperioù. Fañch Karel e oa, breur Jean Karel brudet dre ma oa 
chomet ur pennad amzer en toull. Kondaonet eo bet Fañch Karel da baeañ 3.000 lur
gall. Ker e koust herzel un tren.

Harzoù-labour e Breizh.

Mar deo tenn brezañ micherour e Breizh, eo tenn ivez bezañ patron en amzer a-
vremañ. Ur bern harzoù-labour zo diwanet ar mizioù-mañ, kalz muioc'h eget n' eus
forzh pelec'h e Bro-C'hall. E.T.P. e Kastellbriant, S.M.B. e Sant-Brieg, uzinoù 
Centri-Béton ha Renaud e Sant-Brieg ivez, ha dreist-holl uzinoù Big-Dutchman e 
Sant-Kareug. En hini diwezhañ e vez splann ez eo liammet tonkadur hon bro ouzh 
kapitalourien ar broioù all. Renerezh Big-Dutchman zo e Bro-Holland hag e 
c'hell, hervez he flijadur, serriñ al labouradeg ha lakaat 75 den er-maez. Harz-
labour ivez en uzinoù kaolin e Plemet.

Diaesterioù ivez er C.E.T-où hag el " liseoù teknik " : ne c'hellont ket stummañ
micherourion ha teknikourion aes a-walc'h ha n' eus ket labour e Breizh evit ar 
re a stummont.



Piv a lavaro, goude-se, n' eus ket a gudenn armerzhel e Breizh ?

Harzoù-labour.

Roazhon : Micherourien uzin Roazhon ar C.G.C.T. o deus kroget un harz-labour d' 
ar 5 a viz Here. Klask a reont e vefe kresket priz an eur labour eus 0,50 F, 
goude ar 0,41 F a zo bet kresket dezho e derou miz Here. Goulenn a reont e vefe 
paeet al labour e uzin Roazhon kement hag e uzinoù ar C.G.C.T. lec'hiet e Bro-
C'hall.
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Saint-Carreuc : Abaoe pemp sizhun emañ micherourien uzin Big-Dutchman o ren un 
harz-labour e-kichen Sant-Brieg. An embregerezh a zo renet e Bro-Holland. Gopret
e veze ar micherourien gant ar S.M.I.C. Bez e oa un engouestladur ameziat. Goude
pemzekteiz harz-labour evit bezañ paeet 0,70 F/eur muioc'h, renerezh Big- 
Dutchman International en deus gourc'hemennet e vefe serret ur gevrenn en uzin :
an diviz-se a lak 50 micherour da chom hep labour (war 100 a veze implijet en 
uzin).

Sant-Nazer : Etre an daou hag an daouzek a viz Here eo bet kaset da benn un 
harz-labour er " Société Industrielle pour le développement de la Sécurité " a 
implij 160 labourer ; paeet e vo micherourien S.I.D.E.S. Sant-Nazer kement ha re
Bariz.

Plemet : An holl micherourien a gemer perzh en un harz-labour en embregerezh " 
Kaolins de Bretagne ", a implij 140 labourer. Goulenn a reont 0,80 F/eur 
ouzhpenn, evit adtapout live ar goproù en embregerezhioù all e Breizh. Goulenn a
reont ivez bezañ paeet muioc'h evit al labour-noz, hag evit ar sulvezh labour. 
Darn eus al labourerien a labour 3 sulvezh ar miz, e-pad 12 eur hep dihan ! " 
Kaolins de Bretagne " a zo stag ouzh ar " Société Générale des produits 
réfractaires ".

Hennebont : Pemzekteiz harz-labour en embregerezh Braff (e fin miz Gwengolo) hep
m' o dije bet al labourerien ur respont digant renerezh " Braff " diwar-benn : 
mare o vakañsoù, kresk ar pae, ar gwir da vezañ sindikadet.

Skoazell an F. L. B.

Paris : Rouedad F.L.B. Pariz, evit skoazellañ e gamaladed, en deus istribilhet 
ar Gwenn-ha-du ouzh unan eus tourioù iliz-veur " Notre-Dame de Paris ", an noz 
a-raok diskoulm ar prosez.

Pondi : Dres goude dilennadegoù ar C.E.L.LB. e Pondi, holl kuzulioù-skoazell an 
F.L.B. e Breizh deus kaset tud da " Napoléonville " evit kemer perzh e dibunadeg
folklorek diskouezadenn Pondi. Merc'hed a oa e penn an dibunadeg, chadennet, ha 
skrivet warno F.L.B., ul lizherenn evit bep hini. Heuliet e oant gant kamaladed 
o tougen valizennoù ha gitonioù evit displegañ ar stourm renet e Breizh. Ar 
c'hazetennoù o deus laret e oa bet skarzhet kuit ar manifestanted er-maez an 
dibunadeg, gant an archerien ; ar pezh a zo faos.

Brogarantez da c'hounit.

E-kerz gouelioù folklorel an Oriant (penn kentañ miz Eost) e voe un abadenn 
vell-droad etrekeltiek Strollad-Breizh enep Dundee (Bro-Skos). Er c'helaouennoù 
e voe graet bruderezh en ur gemenn e vije eno gwellañ c'hoarierien Vreizh. Kalz 
tud a zeuas, dedennet. Evel ma tegouezh en taolioù e-giz-se ne c'hellas ket 
Dundee dont. Ur strollad all a eil renk a zeuas. Met gwashoc'h voe. Aozerien ar 
gevezadeg a ankouaas goulenn abred a-walc'h digant ar c'hluboù prestañ o 
c'hoarierien. Ne c'hellas nemet un nebeut dont. Ne voe e gwirionez strollad 
Breizh ebet : lakaet e voe Sbaiz da c'hoari, ur c'hoarier 35 bloaz eus bro-Elzas
! Daoust da se e voe dastumet arc'hant an arvestourien gant an aozerien.
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Setu e vez graet gounit diwar goust ar Vretoned ha, pezh zo gwashoc'h, en ur 
implij o brogarantez ! Cheñchet eo an traoù !

Greunadoù e Pondi enep ar gouerien.

E fin miz Gouere e voe e Pondi ur vanifestadeg gant ar gouerien a-zivout priz al
laezh. Eno edo ar CRSed o tiwall an Urzh. Hervez kamaladed deomp a oa eno ivez, 
o deus ar CRSed taolet greunadoù " offensive " : sañset ne oa mui a c'hreunadoù 
lakrimojen gante. Un ugent den bennak a vije bet gloazet. Unan en dije kollet e 
c'har.

Emvod frankizourien Parlamant Europa.

Tra ma nac'he tud Bro-Norge mont er C'henvarc'had en em vode frankizourien 
Europa e Tregastell. Pebezh enor ! An Télégramme a vrudas an afer : 
luc'hskeudennoù, interview hag all, mar plij ! Dek gwech muioc'h a blas evit ma 
vez roet d' an F.L.B. Dav eo lavarout e oant a-du evit sikour ar rannvroioù pell
diouzh kreiz ar C'henvarc'had. Met a Breizh n' eo ket mui ken " excentrée ", 
bremañ p' emañ ivez Bro-Saoz er C'henvarc'had ». Hag ez int a-du, lod d' an 
nebeutañ, evit ma teufe Bro-Spagn er C'henvarc'had !

C.D.C.A.

C. D. C. A. : Comité de défense des Commerçants et artisans. Savet e 1968 e 
Kemper. Er Finistère e oa diazezet dreist-holl. Meur a dro en doa kaset da benn 
a-raok kaout darempredoù gant ar CID-UNATI. Kendalc'het en deus da stourm gant 
hemañ en ur chom mui pe vui emren. Rak an Ao. Hourmant, rener ar C.D.C.A., hag e
vignoned anavez mat kudennoù zo eus Breizh.

War startaat e yeas an darempredoù etre ar C.D.C.A. hag ar CID-UNATI, lizhiri ha
kemennadennoù voe eskemmet e diwezh an hañv. An digarez evit Nicoud : Hourmant 
en dije klasket en em ginnig da zanvez-kannad, pezh zo kontrol ouzh statud ar 
CID-UNATI, luskad dibolitikel. E gwirionez eo donoc'h an enebiezh. Diouzh e soñj
da Hourmant eo kudenn ar genwerzhourien ur gudenn a ya pelloc'h evit ar rummad 
tud-se, kudenn Vreizh 'n hini eo, kudenn stumm hor c'hevredigezh ivez. Ha dre-se
e kinnig obererezhioù taeroc'h eget Nicoud. Seblant a ra an troc'h bezañ graet 
bremañ. Er Finistère eo an darn vrasañ eus ar genwerzhourien a-du gantañ, er 
Morbihan ivez.

Marteze e vo gwelet a-benn nebeut ar sindikad breizhat kentañ.

Teir sizhunvezh toull-bac'h e talv ar " BAC ".

Gweltaz Durand, soñj ho peus, a oa bet kondaonet da chom en toull-bac'h betek an
22 a viz Eost. Met o vezañ m' eo bet degemeret d' ar " Bac " e voe lezet gant an
Ao. Pleven da vont ar lañ a viz Eost !
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F. L. B. : ar prizoniad diwezhañ, Le Maho, lakaet dieub.

Didrouz eo bet lakaet Le Maho, prizoniad diwezhañ an F.L.B. da vont er-maez eus 
an toull-bac'h " Ouest-France " a gemenn e korn ur bajenn eus niverenn ar 14 
Here, e vo barnet moarvat e miz Genver a zeu. Gwelet e vo ! Le Maho a oa bet 
harzhet e miz Ebrel diwezhañ evit bezañ lakaet ur vombezenn en ur stal a 
enporzhie sardin eus Bro-Portugal e Pariz.

F. L. B. : Meeting or Mutualité e Pariz.

E sal ar " Mutualité " e Pariz ez eus bet aozet ur meeting da geñver prosez tud 
an F.L.B., d' ar 5 a viz Here da noz. Leun chouk e oa ar sal gant Bretoned 
yaouank evit an darn vrasañ : ouzhpenn daou vil den a oa eno. Klinket e oa bet 
ar sal gant " Gwenn-ha-du "-où ha luganoù e brezhoneg (gant ur fazi bennak, 
hogen gant youl vat) hag e galleg : « Breizh war sav » ; « Komzomp ha dalc'homp 



da gomz » ; « Breizh, Euskadi, Katalunya, Okitania, a-unan », h.a. Tomm mat e oa
d' an dud adal an derou. Un toullad tud a gomzas : Edouard Morvan, kouer eus 
kreiz Breizh, Le Breton, person e Gomenec'h, Gi Caro, kuzulier-departamant 
brudet ar " c'hCôtes-du-Nord ", micherourien eus ar Batignolles hag eus Sant-
Nazer, ur c'henwerzhour bihan eus Roazhon. Tud bet en toull-bac'h : Pierre 
Ménager, kouer eus Bro-Roazhon, Jean-Yves Le Souef, eus Redon. Line Gourvez, 
gwreg Yeun Gourvez a gomzas ivez, ken mat (ma n' eo ket ken hir), ha Maurice 
Clavel, prezegenner re ampart. Evit diduiñ an dud e voe troc'het an abadenn gant
kanaouennoù Glenmor, Gweltaz ha Kirjuhel a oa deut da zegas o skoazell. Dañset e
voe zoken en-dro d' ar sal. Plijet e voe an dud gant ar meeting-se a wiskas ur 
stumm broadeloc'h eget an hini a voe aozet e Roazhon daou zevezh a-raok. Marteze
eo arallekaetoc'h Breizhiz pa chomont en o bro.

Ar c'helaouennoù gall da geñver prosez an F. L. B.

Ne oa ket da c'hortoz e vefe bet a-du ar c'helaouennou gall, koulz e Breizh hag 
e Bro-C'hall, gant mennozioù an Emsav a zo bet difennet mui pe vui gant 
prizonidi an F.L.B. e Pariz. Dre vras ez eus bet klasket disteraat kudenn Vreizh
oc'h anzav e oa anezhi memes tra. E-lec'h reiñ ar pouez dleet d' ur seurt 
darvoud, e veze klenket danevelloù ar prosez gant danevelloù prosezoù all kalz 
disteroc'h. Kelaouennoù Bro-C'hall evel ar " Figaro " a rae goap, dreist-holl er
penn-kentañ. " Ouest-France " pe an " Telegramme ne embannent nemet steuñv ar 
prosez hep lakaat an danvez anezhañ, nemet pa veze anv eus rannvro pe 
rannvroeladur. Ar mennoz broadel zo tremenet e-biou bewech daoust d' an niver a 
dud o deus komzet diwar e benn.
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Ar prosez hag ar c'helaouennoù.

Mar deo bet lakaet prosez ar Vretoned e pajenn ar rannvro war an "Télégramme ", 
e-lec'h bezañ er pajennoù kentañ, e kaver koulskoude pennadoù a-zoare e 
kazetennoù bras gall ha zoken war ur gelaouenn vras amerikan evel an " Time " 
(gant ul luc'hskeudenn) hag a vez lennet er bed a-bezh. 

Lennet hon eus ivez ur pennad a-enep war " Inter-Service " Brest. Embannet eo, 
evel just dindan ul lesanv (oberour ar pennad a zo ur c'henvreur da v-Bouyghes).
Talbenn ar pennad a zo " Skizofrened ar c'hudennoù breizhat ". Evitañ pep tra a 
zo bet graet e Breizh a zo mat. Setu amañ arroudoù ar benn-oberenn-se : « Komzoù
an damallidi a ziskoueze splann pegen mesket e oa o menozioù pa gomzent, o 
hiraeziñ d' un dugelezh grenn-amzerel, eus gounidigezh trevadennel ar gwelec'h 
breizhat en ur sevel war un dro a-enep implij an aodoù evit an douristed hag ar 
greanterezh " gouez " e servij ar bankoù hag ar c'hapitalouriezh faskour... » - 
« ... adstummañ an douaroù a zo soursi ar blastikerien. Hervezo e vije kiriek 
eus distruj ar maezioù, ar girzhier, ar gwez, oc'h ober eus ar vro ur " stepenn 
distrujet gant ar glav hag avel ", pa wel al labourer-douar ez eo ur wellaenn...
hag all... » - « ne vern en em gavout a ra tud an FLB diaes hag e talc'hont da 
embann trubarderezh ar pennoù bras... ha ne fell ket dezho tamm ebet anzav en 
deus ar gouarnamant skoazellet al labour-douar, an ijinerezh hag an armerzh e 
Breizh» . Amañ e lakaomp ar gerioù galleg rak brav int : « Engagés dans une 
contestation morbide, ar stourmerien-se a laver ez eo zoken gwasket yezh o 
c'havel !... » - « Ar brezhoneg lennegel-se, komzet etrezo gant un dornad 
lenneien a denn lorc'h anezhañ, a zo deut da vezañ benveg diouzh ar c'hiz un 
dispac'h en em lavar keltiek. Met n' eo e gwirionez nemet digarez touellus ur 
stourm politikel a-enep ar gouarnamant demokratel o deus ar C'hallaoued (ar 
Vretoned en o zouez) dibabet o-unan. Tu zo da glemm e vefe bet dilezet ar 
brezhoneg gant Tregeriz, Leoniz..., ar vrezhonegerien en o zouez o vezañ gwall 
gozh. Mil-bell 'zo eo bet komprenet gant o bugale e oa aesoc'h ha livusoc'h 
lavarout kaoc'h e galleg eget e brezhoneg ».

Kenderc'hel a ra Damocles, rak e lesanv eo, gant ar randonerezh boaz diwar-benn 
ar Vretoned er Frañs Libre, er Resistañs (hep menegiñ e oa unan e-touez ar re 
damallet) evit echuiñ gant skouer goadek an Ulster e-lec'h ma oa mat pep tra 
moarvat. Damocles, anat, a bed Doue bep noz evit ma chomfe pephini en e renk 
(evel ma veze lavaret gwechall). Ra chomo paour ar paour ha ra gendalc'ho an 



hini pinvidik da lakaat en e chakod ! Amen.

Evit klozañ ar jeneral La Bollardière a dap ivez e lod.

Prosez an F. L. B. e Pariz = Prosez Breizh.

Lezet eo bet da vont dieub unnek tamallad an F.L.B. da heul prosez Pariz a zo 
padet eus al lun 2 a viz Here betek ar meurzh 10 dirak " lez-varn surentez " ar 
stad c'hall.

Charles Cormier, Coudray ha Rouleau (ur c'henwerzhour ha daou gouer) a zo bet 
didamallet. Yeun Gourvez, Jean-Yves Gautier ha Charpentier (ur mezeg, ur 
micherour ha ur beajour-kenwerzh) zo bet kondaonet da bemp bloaz toull-bac'h 
gant goursez ; Maurice Drouin ha Joseph Souvestre (un embreger hag ur c'houer) 
zo bet kondaonet da bevar bloaz ; Fañch Gourvez ha Jean-Yves Le Souef (ur 
studier hag ul liorzhour) da dri bloaz, ha Pierre Ménager, ur c'houer eus ar 
Felgerieg-Meur, da zaou vloaz, holl gant goursez. Ouzhpenn-se ez int holl kiriek
a-gevret e-keñver arc'hant.
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Ur c'hastiz ken skañv ne oa ket gortozet gant ar re n' int ket bet el lez-varn 
ha ne oant kelaouet nemet dre ar skingasadurioù pe ar c'helaouennoù. Rankout a 
reer lavarout koulskoude e oa soñj ha spi an darn vrasañ eus an dud o doa 
kemeret perzh er breudoù.

Aozet eo bet ar prosez e seurt doare ma ne oa ket ar brizonidi a veze tamallet 
hogen ar stad c'hall. Hag e gwirionez eo bet diskouezet gant an holl destoù 
gwitibunan ne oa ket an damallidi o komz en o anv o-unan, hogen e oant dileuridi
pobl Vreizh e oa fellet dezho stourm evit gwirioù o bro ha dieubidigezh o fobl.

Un hanter-kant test bennak zo aet da gomz ouzh ar gador-desteniañ, ha pep hini 
d'e dro o deus taget ar stad c'hall (pe ar gouarnamant) evit bezañ kaset en-dro 
hec'h oberenn a zistruj, a waskerezh hag a drevadennerezh en hor bro. An 
damallerien zo bet tud dilennet e Breizh (Lombard, maer Brest, ha Le Foll, maer 
Sant-Brieg) ; Martray, penn nevez ar C.E.L.I.B. Labourerien eus ar Batignolles 
hag eus Sant-Nazer, kouerien o deus kemeret perzh nevez 'zo e " brezel al laezh 
" ; skiantourien, kelennerien skol-veur pe skolioù-etre o deus diskouezet perak 
e oa abegoù reizh da emsevel e Breizh. Emsaverien vreizhat ha reoù eus broioù 
all (Euskadi hag Okitania) zo deut da reiñ da anaout abegoù o stourm, hag en o 
zouez e oa beleien.

Farv ha lorc'hus e oa ar varnerien en derou pa felle dezho lakaat er-maez Yeun 
Gourvez peogwir ne gomze ket galleg, hogen lakaet int bet nec'het buan-tre. Ar 
boliserien zoken a oa ouzh o evezhiañ a droe a-du gant ar brizonidi.

Diskouezet eo bet e oa Breizh ur vro drevadennet ouzh he c'heñveriañ gant broioù
Indez-Sina hag Afrika. Lakaet eo bet anat e oa stourm breizhiz ur stourm evit ar
vuhez a-enep d' ar marv, ur marv koulz sevenadurel ha korfel, dre ziskar 
barregezhioù krouiñ an dud ha dre ziskar an endro lec'h ma vevont. Diskar ur 
yezh zo diskar ur greizenn a sevenadur diforc'h ; diskar ar gwez hag ar 
c'hleuzioù en un doare difoutre zo diskar kempouezioù naturel hep damantiñ d' an
amzer da zont.

Dre gas paotred an F.L.B. d' ar gêr, he deus diskouezet ar stad c'hall ne oa ket
en he aes ha ne felle ket dezhi lakaat breizhiz da emsevel adarre.

Degemer an dud dieubet e Roazhon.

D' ar merc'her 11 a viz Here ez erruas ar re dieubet e Roazhon, gant tren 5.45. 
Ne oa ket ur bern tud ouzh o degemer er porzh-houarn rak n' o doa ket gouezet 
abred a-walc'h. Un degemer fromus e voe. Dañset ha kanet e voe war ar blasenn. 
Fellout a reas d' an dud ober un tamm bale war ribl an " Avenue de Janvier ", 
hogen ar Seheresed a oa aze, kalz niverusoc'h (daou vil a lavaras plac'h un 



ostaleri « hag emaint o c'hortoz anezho abaoe 1 eur »). Div fuzeenn, ur 
redadenn, taolioù bizhier, dilhad roget ha bannieloù breizhat kemeret (hag e vo 
dekoret ar re o deus tapet unan ?) ha kuit an dud.

« France, pays de la Liberté, » a lavar ar C'hallaoued ; va r..., resped deoc'h.
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Ar C. E. L. I. B. : emvod e Pondi.

Ar C.E.L.I.B. (Comité d'Etude et de Liaison des Intérêts Bretons) a zo bet bodet
ar gwener 29 a viz Gwengolo e Pondi. War ar roll-labour e oa adtermenadur 
politikerezh an aozadur evit ober anezhañ ur benveg stourm evel ma oa bet da 
geñver " engann an hent-houarn ". Strollañ a rae neuze darn vrasañ ar gannaded 
ha tud dilennet e Breizh evit gounit un toullad gwirioù evit Breizh. Berzh mat 
a-walc'h en doa graet peogwir eo bet drevezet gant broioù all pe rannvroioù 
gall. Ken ne grouas ar gouarnamant gall aozadurioù kefridiel evit kemer o 
lec'h : ar " C.O.D.E.R. "-ioù.

Al " lezenn-stur " vrudet a voe kinniget gant ar C.E.L.I.B. d' ar gouarnamant 
gall, hogen ne voe ket degemeret, ha ne stourmas ket eviti ar gannaded dileuriet
gant ar Vretoned. Michel Phlipponeau a guitaas neuze an aozadur (kv : " treisoni
ar vrientinien ").

E emvod Pondi eo bet anvet Lombard, maer Brest, e penn ar C.E.L.I.B. evit kemer 
lec'h Pleven en doa roet e zilez. Fellout a ra d' ar C.E.L.I.B. ober un taol-
arnod e-pad ur bloavezh evit « dont da vezañ en-dro youl start ar Vretoned ». A-
hend-all e rankfe bezañ divodet. Diaes e vo dezhañ avat, rak kerseet eo bet ar 
Vretoned gantañ ha kalz o deus kuitaet anezhañ evel m' en deus graet ar sindikad
C.F.D.T.
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Per DIOLIER

Dibab

Dilennet hon eus emgann ar re baour,
ar re o poaniañ war o c'hein ar c'hwezh, 
en o c'halon spi dazont douar Breizh, 
ar re a oar mat, ar re a oar fraezh 
ne vo ket o hent pavezet a aour.

Dilennet hon eus an emgann diglod, 
ne vo ket deomp medalennoù gall,
o, eurvad !
vimp ket war bajenn gentañ ar journal, 
mervel ' rimp dianav 'kreiz ar vilendall, 
daeroù ar goanag grizias war hor jod.

Dilennet hon eus an emgann a bad
betek diwezhañ talm hor c'halon klen,
hon diweuz debret gant an derzhienn yen, 
hini labourioù re hir an noz klenk
hag ankounac'haet hon eus hon oad.

' Vo ket en hon touez a henstourmerien, 
an dadigoù kozh a vo soudarded,
ha gwell a se deomp m' hon eus dilennet 
stourm an eil joa hag ar gwir zaspren.

St-Servan 1-11-72.
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AN TOUSEG

Planedenn

Pa rankas dilezel ar gêr
Ha mont d' ar brezel da bellvro 
Ar c'hleier-galv a vralle taer 
Ne zeuas ket he gwaz en dro.

Pa 'z eo aet kuit da seitek vloaz 
E oa koant 'vel ur rozenn wenn 
Lizher avat n'he deus bet biskoazh 
He merc'h zo kollet da viken.

Ha pa laoskas he mab e barkoù 
Da vont da vervel 'vel an tad 
An drez a greskas en e brajoù 
Gant ar balan hag al linad.

Bugale all zo aet da Bariz
Bevañ amañ ne oa ket aes
Bugale all zo aet da Bariz
Skeud an ankou zo war ar maez.

He zi bet gwechall leun a vuhez 
A zo digor d' an avel foll



Ha piv a gredo tamall neuze
M' he deus gwin-ardant war an daol ?

Kredit ac'hanon kompagnunezh 
Evit dastum o fezhioù aour
Un toullad mat eus an aotrounez K 
A oar ober teil gant ar paour.

Arc'hoazh e vo kaset d' an ospis 
Hec'h-unan gant he c'halon yen. 
He bugale zo aet da Bariz
Pe da lec'h all n' ouzon ket ken.
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Jaklin PENNANEC'H

O TONT BRAS...

Emañ va c'hambr-kousket bugel dindan an doenn, e laez an ti. Abaoe ur 
sizhun dija e sav va zad bemnoz evit mont d' ar c'hraou. O klask ul leue 'mañ, 
en deus lavaret din. " Pennek ", ar vuoc'h a blij din ar muiañ he deus c'hoant 
kaout unan. Ar wech diwezhañ eo bet kavet hini Noiraude e-kichen ar stêr, ar 
wech a-raok hini Caline e-barzh ar park, a-dreñv moger ar vered, hag ar wech a-
raok c'hoazh hini Princesse... N' ouzon ket pelec'h ken... Ya ! Goût ' ouzon 
mat... Evit ar vugale eo memestra. Kavet e vezont pe en ur gaolenn pe en ur 
rozenn : me zo bet kavet en ur baner aozilh, e-giz Moïzez. Diskouezet eo bet din
al lec'h resis : ur poull bihan e-kreiz broenn ar prad ma ya ar saout da evañ 
dour. Darbet eo bet din bezañ debret ganto. Goût ouzon...

Ur pennadig zo e ran van da grediñ. Hag ar familh da genderc'hel gant o 
istorioù sot-mik. Kontit, kontit ! Divinet 'm eus penaos 'mañ an traoù.

An noz-mañ n' am eus ket kousket kalz. Santout a ran ez eus un dra bennak 
o vont da c'hoarvezout. War-dro hanter-noz e klevan mouezh va zad en traoñ :

- Deuet eo ar mare ! emezañ d' am mamm.

- 'Maon, ' tont.

Goude ur pennadig amzer ez an betek ar prenestr. Prenestrigoù ar c'hraou a
dres daou c'harrez sklerijenn war an noz du. Diskenn a ran betek ar porzh, 
souchet e-barzh va c'habig gant ar c'habell war va fri. Mall a zo warnon da 
zegouezhout er c'hraou peogwir emañ an den-bleiz o kantren dre aze. Un afer all,
ar bleiz-se ! Ken alies eo bet lavaret din e teufe d' am zebriñ ma ne vefen ket 
fur... Divinet 'm eus ivez 'n eus ket anezhañ ken, met... n' eo ket sur. Evit 
mont d' ar c'hraou eo dav tremen dre ar c'harrdi. Etre ar c'hraou hag ar 
c'harrdi ez eus ur seurt kloued a vir ouzh al loened da vont war ar bern 
boetrabez. Evel just arabat din en em ziskouez, a-hend-all e vin kaset da sutal.
Kluchañ a ran en ur c'horn teñval. A-dreuz ar barennoù e spurmantan ar vuoc'h du
gant va zad ha tri amezeg en-dro dezhi. Gwir eo e ya tad da « glask leueoù » 
evit ar re all. Int a zeu amañ ivez... Sioul int, ne gomzont ket kalz. Ur wech 
an amzer e klevan gerioù ne gomprenan ket mat : « halañ », « tuet mat », hag 
all... Pennek n'he deus ket an neuz da vezañ en hec'h aez. Fiñval ha blejal a 
ra. Un tammig iskis eo an arvest-se evidon.
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N' on ket em aez kennebeut, e-barzh va zoull du, morzet va divhar ouzhin, 

o krenañ gant an aon e teufe razhed da c'hoari ganin. An deiz all, tad 'n deus 
tapet ur pezh-mell razh gant an trap, amañ, el lec'h m' emaon. A-wechoù, pa 'z 
eus brumenn, e teu razhed eus ar parkeier betek an ti-feurm. Arabat soñjal ! 
Koulskoude... klevout a ran trouzoù bihan. Krignaterezh... Nann ! n' am eus ket 
c'hoant bezañ debret gant ar razhed. Setu perak e tifourkan e-barzh ar c'hraou. 
Ne vez ket taolet kont ouzhin diouzhtu peogwir emañ just divesker-a-raok al leue
o tont er-maez 'benn-ar-fin. Gwelet e vez ivez penn e vuzell c'hleb. Mamm he 
deus peget e-barzh kern ar vuoc'h. Tad hag un amezeg a sach war al leue. Kavout 
a ran diaes evit ar paour-kaezh Pennek a zo gwaret, stegn, darlammus. Gouzañv a 
ra... ha me ivez !

Serriñ a ran va daoulagad. Trouz ar c'horf gleb o kouezhañ war ar plouz. 
Pa zigoran va daoulagad en-dro, petra welan ? Ul leue ruz. Unan ruz ! Ne 
gomprenan ket rak Pennek zo gwenn ha du. Moarvat e tenn d' e dad. N' oc'h ket 
gouest da ijinañ pegen laouen on. Unan ruz ! Mamm he deus taolet ur vriad plouz 
dindanañ ; emañ o naetaat e vegel gant dour oksigenet ha merkurokrom. Me zo bet 
lavaret din frotañ al loen gant holen. Pegen lorc'hus on ; bremañ on ur plac'h 



bras : n' on ket bet skandalet. Pegen koant eo al leue. Anvet vo Frisette (atav 
'm eus roet an anv-se d' al leueoù, moarvat en abeg d' ar rodelligoù o devez 
alies etre an divskouarn). Goude bezañ bet lakaet Frisette da denañ ez eomp holl
d' ar gêr evit evañ ur banne grog. N' eus nemet tad a chom ur pennadig er 
c'hraou evit mirout ouzh ar vuoc'h da zebriñ he gwele. Er gegin ez eus bet graet
un tantad bras en oaled (ar goañv eo). Azezañ a reomp dirak ar siminal ; mont a 
ra ar c'homzoù en-dro gant an dud vras :

- Gouzout a rit eo marv Herve ar Goff, deus Kerveg. Klevet 'm eus ar glaz 
ar mintin-mañ.

- Ya, ar c'hlas ganin. Ur paotr mat, feiz. A-benn war-c'hoazh emañ an 
interamant, n' eo ket ? Dav 'vo din mont.
 

- E-unan-penn e oa war an ti-feurm. Kalz tud vo evit kas anezhañ d' e wele
diwezhañ.
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- Poan en doa da zont a-benn gant e zleoù. E pep kêr eo memestra bremañ. 

Ar re yaouank a glask nevesaat o mereuri : mederez, stlejerez, krevier nevez, ha
tout, met ne dalv da netra. N' eus nemet ar re vras a ra o amanenn. Ha diwar hor
c'houst !

- A ya ! Ar re vras...

Komz a reont sioul. An dud amañ ne ziskouezont ket o glac'har. Ne 
ziskouezont ket o fulor. Ar c'hontrol eo : al lambig, ar c'hrampouezh, ar 
c'hoarzhoù ; levenez a zo en abeg d' al leue nevez ganet.

Pemzek vloaz zo marteze abaoe an nozvezh-se. Meur a wech abaoe on bet o 
sikour ar re all da halañ, er gêr pe e ti an amezeien. Meur a wech on bet 
dihunet e-kreiz an noz. Soñj 'm eus, ur wech omp chomet betek ar mintin, va 
breur ha me, o reiñ laezh gant hon daouzorn d' ul leue ken tev ma ne oa ket 
gouest da chom en e sav. Ur wech all e oan o pegañ gant va holl nerzh e-barzh 
kern ar vuoc'h. Ne lavarin ket on kouezhet e-barzh ar c'haoc'h-saout gant an 
distenn... Gwelet 'm eus ivez loened marv-ganet. Kalz amzer 'zo tremenet met ne 
zisoñjin morse ar wech kentañ 'm eus kemeret perzh e ganidigezh ul leue. 
Dalc'het 'm eus soñj mat eus Frisette. O tegouezhout eus ar skol bemnoz ez aen 
diouzhtu da welout anezhañ. Plijout a rae dezhañ c'hoari ganin e-barzh ar 
porzh ; ul lavagnon oa. Tad en doa lavaret din : « Hennezh a chomo er gêr, 
dizonet 'vo ». Met un devezh 'm eus kavet ar c'higer e-barzh ar c'hraou. 
Frisette a oa war ar bouezerez, staget start e bevar droad outañ. An aotrou 
Killien en deus karget anezhañ e-barzh e garrigell. Gouelet 'm eus, huchet 'm 
eus. « Ur plac'h bras ne ouel ket, » zo bet lavaret din. Me a gave gwelloc'h 
chom bihan ha mirout al leue-se. Daoust da se, kuit eo aet, evel ar re all.

D' ar mare-se eo ivez 'm eus kroget da gompren kalz traoù e buhez ar 
gouerien-vihan, e buhez hor bro eta : ar re gozh o vervel, tost unan bemdeiz : 
ur vro tud kozh ; an atantoù bihan o vont da get, hag ar beizanted o chom beuzet
dindan an dleoù, daoust d' o labour pennek ; kudenn al laezh, gwidre ar 
genwerzhourien saout, priz izel ar moc'h. Ha kounnar diabarzh tud ar vro, o 
dremm distrafuilh, o fouez-mouezh. En em c'houlenn a raen ivez perak e komzen ur
yezh na oa ket o hini. Ur vro gwasket ya ! An holl draoù-se zo chomet staget 
ouzh buhez an ti-feurm pa yae c'hoazh en-dro ; staget ouzh hon beilhadegoù etre 
amezeien, pa oa ganet ul leue...
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F. KERVENDAL

KERBENN

En eñvor hor mignon gwirion an Dr. Grall.

Treuzañ ' reas ar vaouez, poan dezhi o tougen seurt samm, al linennoù 
melen. Dre greiz foularenn an abardaez-noz. A bep tu d' ar c'hroazhent ar 
c'hirri a verve. Heñvel a-walc'h ouzh merion pennfollet gant dispac'hadeg o zi. 
Klevet e vije fraoñvadeg vrouezus ar rummad chomet difiñv a-drumm dirak an 
harz... War evezh... Prest d' en em silañ prim dre gement toull hartouz el lanv 
aloubus. Kerkent ha ma kemmfe liv an tanioù... Diouzhtu war-raok... Da glask 
tec'hout diouzh ar
reverzhi vras.

Harpañ a rankas Anna-Vari e-tal an ti korn ; he fakadoù sachet pervezh 
tro-dro d' he zreid war ar riblenn. Hag eno, gortoz... Gortoz ken ac'han e teufe
un tamm diskuizh d' he divrec'h morzet a-ziwar re a bouez. Noziñ 'rafe dizale...
Gwall abred siwazh, hiziv... Ur seurt lusenn c'hleborek a lakae lintrus makadam 
ar straedoù. Hep ma trofe na da latar na da c'hlav koulskoude. Unan eus an 
devezhioù goañv-se ken pounner ha ken melkonius da vevañ ! N' en doa ket ehanet 
an oabl da charreal koabroù koeñvet, marellet teñval-du, an deiz-pad. Na 
kennebeut ar c'houmoul stoub d' en em ledañ betek aloubañ ar gêriadenn ec'hon : 
o vougañ kement disterañ spi dindan pouez o golo fetis.

- « Un eur diaes dreist ar re all evit ar vlenierien, », emezi outi hec'h-
unan.

Gwelout a rae monedone al loened dir, war-enaou ganto o daoulagad 
gwelevus. Al latarenn skañv a c'holoe pep tra gant he foultrenn vresk ha tanav. 
Gouleier ar c'hirri a droc'he ar c'hlizhienn dreuzwelus. Gwiadiñ a raent ganti 
dirazo bannoù alaouret evel da doullañ hent dezho. Ar straedoù ledan a seblante 
naered mordanus o 'n em darlaskañ, holl, dizehan, davet aber marlonk ar 
c'hroazhent. An tropelloù 'oa sentus. Koulz kirri hag engroez. Harpañ 'raent 
gant doujañs hervez livioù ar pileroù tan. Selloù an holl warno, aketus hepken 
d' o c'hemmoù, 'vit gellout tizhout buan, d' ar red, pe ar riblenn pe ar straed 
all.
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Tropelloù. War droad ha war rodoù ! Gwir dropelloù deñved o tiskenn eus o 

fradoù.

Ar foularenn diniver, diseblant, dianav... O vale hag o vale hag o vale ; 
o vont hag o vont ; o treuzañ hag o tidreuzañ dibaouez. Chal ha dichal... Pep 
hini war-du ar repuadeg noz.

Dibradañ a reas Anna-Vari hec'h holl beadra. Pevar sac'had gwall bounner :

- « Leuniet 'vo ar yenerez. Ne vo ket a blas 'vit pep pep tra zoken ! »

Ur wech c'hoazh, hi ivez a dreuzas a-nevez. Kemer neuze an hentig sioul a 
gase betek he zi. Goude un nebeut metradoù e paouezas adarre. Klask goudor un 
trepas bihan... Skoazañ !

- « Na pegen buan e skuizhan bremañ ! a soñjas. Setu petra 'c'hoarvez pa 
vez labouret re galet hir vloavezhioù !... Ret 'vo boazañ... Emañ ar gozhni o 
tostaat a lammoù bras ! »

Un hej trumm a reas d' he divskoaz. Ur mousc'hoarzh trist ha c'hwerv war 



un dro a lakaas war he dremm ur maskl godisaus. Gwell ganti, a dra sur, sellout 
ouzh ar vaneadeg virvilhus, kuit da vagañ soñjoù teñvaloc'h eget an devezh e-
unan.

Spurmantañ a rae kalz spisoc'h, bremañ m' he doa pellaet, linennoù 
mentoniel ar c'harter nevez-flamm. Tiez e beton. Bras. Ledan. Dezho talbennoù 
plat. Fasoù yen. Holl heñvel. Unton. O lugerniñ d' an ampoent dre gement toull 
prenestr enno, war an daou savadur iskis o krapañ a-dal dezho. Tourioù. Fontet 
sebezus war seurt pileroù houarnet kreñv ha sanket don e kalon an douar. Peadra 
da zougen tregont solieradur. Klasket 'oa bet dezho un anv barzhonius : « An 
Dremmwelioù» .

- « Dremmwelioù va R... 'vel ma larfe ar Zazie brudet all ! " Chicago 
Towers " a vefe kant gwech gwelloc'h. Kalz muioc'h " in " ivez ! » eme ar 
vaouez.

Ur sell diwezhañ c'hoazh a-raok mont tre... Ne skuizhe ket ouzh arvestadeg
virvilhus, deut amjestr bremañ, ar c'hantadoù kirri.
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An tour kentañ, tost peuzechu, 'oa gronnet gant melloù divrec'h ar 

gorreoù-gouzi. Eus prenistri he zi, merzout a rae mat Anna-Vari kresk al 
labourioù bemdez. Ur gwir c'hoari mekano. Ur puzzle divent lakaet a-blomm tamm 
goude tamm. E-pad an noz, ne oa war-elum en oabl mouk ha displann ar goañv nemet
an div steredenn vihan ruz, nozvezh goude nozvezh, o verkañ kresk hag uhelder ar
savadur. Deut 'oa ar flamennoù bihan tredanek-se da vezañ gwir genseurted d' ar 
plac'h alies digousk. Er beure louet ha chifus, gouzout a ouie pegoulz 'errue ar
micherour, a-bign du-hont, e-unan-penn euc'h ar gêr vras. Fiñval a rae divrec'h 
ar spes dir ramzel. Ha lazhet neuze ar stered !

Bale a rae goustad Anna-Vari 'hed ar straedig. Stouet he c'hein, he bizied
stegnet tro-dro da lasoù ar strobad pakadoù. Bourouañ a rae ar gêr fougeüs-se en
he spered : " Dremmwelioù... Dremmwelioù... " Raktal, e welas dirazi... ar mor. 
Mor he c'horn-bro. Dremmwel ebet ken aze avat ! An oabl, ar mor, kenstag. 
Ac'henn put ar bezhin glas-dour, o krazañ war gerreg gell-rouz an draezhenn 
divuzul. C'hwez mezvus ar foenn (ur meskaj : ar mel nevez-dastumet hag al lann e
bleuñv !) o sec'hañ war ar pradeier touzet. C'hwez ha kened bamus ur c'hornig-
bro chomet gwirion. Ha glan he c'haerderioù. Betek pegoulz ?

- « Amañ ivez koulskoude ez eus ur seurt kaerder, a brederias... Ur 
c'hempouez a sav eus al linennoù eeun. Eus luc'h liesliv gouleier an tiez 
koñvers, o klozañ pe o tigeriñ tro-ha-tro malvennoù o lagadoù tredan. Hag ivez, 
eus stergann ar c'hantadoù prenistri. »

Kaerder noz ar c'hêrioù nevez. Kaerder kriz. Sec'h. Artifikiel ha digar ar
bed modern. Bed an den lorc'hus ha spontidik war un dro. O sevel kêrioù bras. 
Atav brasoc'h. Tiez uhel, Atav uheloc'h. Evit an tropelloù atav kevret. 
Strollet. Robotiset.

Erruout a reas erfin dirak dor vras trepas he zi. War an diri mein, un den
'oa a-sav, o terc'hel digor eviti unan eus gwerennoù an nor. Saludiñ a reas kent
diskenn war ar straed :

- « Ma ! Da nebeutañ sed unan seven a-douez ar « Veatniked ", a 
vousc'hoarzhas ar plac'h. Ur c'horf kaer a zen ! » emezi atav. Blev hir. Hir-
tre. Barv ken hir hag all. Ur sell don ha prederiet. Trist-meurbet. Evel 
melezour gwalleurioù ar bed. Ur sell, ennañ kement a zic'hoanag !

Santout a reas Anna-Vari ur fromadenn don o c'hounit warni. Kent mont-tre 
e logell vihan ar saverez, e tistroas war he c'hiz betek bord an trepas.
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Bez' e oa du-hont... a-sav war gorn ar riblenn. E sell ankeniet o plavañ 

war an engroez. E chupenn " skai " du serret fall dre fazi ar skrap-red hanter 



disgwriet... Ar " bluejean " takonet, dislivet. Ar botoù lufret naet ha kempenn,
met, gwall-uzet... Tro-dro d' ar gouzoug ur skerb o stardañ war ar blev. Piv 'ta
bennak e c'helle bezañ ?

Pignal a reas ar saverez betek ar ranndi. Anna-Vari a renkas ar pourvezioù
gant jestroù gorrek, resis, aketusoc'h eget kustum. Fellout a rae dezhi 
mestroniañ hag argas (dre gaer ma c'hellfe) an trefu digomprenus.

- « Ur bladenn marteze ? » emezi. Ya. Unan teir droenn ha tregont koulz 
hag ober... Da badout... Piv ? Bac'h ? »

Selaou Bac'h 'oa bet, a-viskoazh, bale dindan meurdez bolzoù uhel ar 
c'hoadeier fav. En em gavout e peoc'h 'vel azezet diogel en un iliz-veur gotek. 
Ar pileroù greunvaen, dibourc'het, o linennoù mistr ha kreñv war un dro o 
kensteuziañ glan. Habaskted ! Met, nann. Fenozh gwelloc'h 'vije... Debussy.

- « Eñ am degaso du-se... a-dal da " Benn Garreg "... 'vit gellout blasaat
war va muzelloù glebor c'hwerv-sal ar fru... Gwelout ar spoum (erc'h gwenn 
frailhet) o kinklañ an tornaod... Klevout garmoù poanius ar skreved. Huderezh 
raouliet o zourni oc'h eilañ grozmol gouez an tonnoù. »

Meulgan " Mor " Debussy a seblante heuliañ Anna-Vari eus ar gegin d' ar 
sal-debriñ. Fiñverezh labour dibreder ar c'horf. Kenderc'hel sioul. Renkañ an 
daol evit koaniañ.

- « Hepdale e vezint aze holl emichañs !... An doubier velen. Ar pladoù. 
Ar gwer. Troc'hañ bara. An amann. O !... Buan... cheñch tu d' ar bladenn... 
Petra 'vank c'hoazh ?... Disoñjet am eus an dour. Sistr. Nann ! Ne vank mui 
netra ! »

Trevell boutin ken aner siwazh, ar pemdeiz ! Ha padal, pellik 'zo dija he 
doa ar plac'h larget ar funioù. Nijet kuit. Kalon, spered hag ene, davet ur bed 
kuzh leun a gevrin. Bed gwirion enklavet e pep hini. Peurvuiañ dianav. Alies 
sebeliet. O ya ! Bezañ du-hont adarre... Kerzhout a-rez d' an tarzh bouilhus... 
Lezel war an traezh gleb-dourek roudoù pounner hec'h heuzioù tev. Skubellenn 
dizehan ar chal-dichal ouzh o diverkañ kerkent. Roudoù un tremener. Steuziet. 
Skeudenn griz ar vuhez.

Debussy a davas. Ha gantañ kan hirnezhus ar mor. Klozañ 'reas an 
achanterezh.

- « N' eus mui nemet gortoz distro an dud d' ar gêr. Adarre gortoz... 
Gortoz atav... »
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An doan gwaskus enni moredet o strinkañ ; o em ledañ. Chouket ken don 

rebech ar sell marvus. Skiltrenn lemm ha flemmus sanket 'kreiz ar c'hig bev. Hag
o leskiñ. Hiboud didruez ur vouezh o sourral :

- « Perak bezañ chomet hep rannañ komz all ebet ? Ur bennozh-Doue rik ha 
setu ! Doare tud ar gêriadenn-mañ, na petra 'ta ! »

- « Penaos ober en dailh all ? N' e anavezen ket. Biskoazh a-raok n' am 
boa e welet. »

- « A gred dit. Sur out... Ken sur-se ? »

An enkrez a zerede, gwir poazh-tan aloubus. Tanijenn seul verv ma oa manet
kousket. Moustret. Ur gor pezell prest da darzhañ a-zindan an dant brein.

Ur bir souden o treuzañ an eñvor... Ur pistig. O tegas war wel penn 
merzheriet-skrijus taolenn Rouault.

- « Setu evel just ! A-geit-all ec'h anavezan ar sell-se... Sell an den 



yaouank e trepas bras an traoñ. Kaset en deus soñj din eus livadur brudetañ 
Krist hon amzer. Ar memes dic'hoanag. An hevelep boureverezh. Ar memes ranngalon
skrijus... Echu e vo gant va strafuilh bremañ, a-drugarez Doue... Echu ! »

Un aezhenn fresk ha dous o flourañ tener war ar gouli gloazus. Ha goustad,
goustad o tigas an distan.

*

Ar vugale o tistreiñ. D' o heul trouz, cholori, birvilh ar yaouankiz.

- « Na pegen diwezhat emaoc'h en noz-mañ ! Un dra bennak a vefe 
c'hoarvezet ? »

An holl o fistilhat a-gevret. Tu ebet d' en em glevout !

- « Gwir eo, diwezhat omp. Aet oamp, an holl vandennad, d' ober un tamm 
tro betek ar Montreal ! Aze c'hwi 'oar e c'heller tremen eurvezhioù hep gouzout 
'maint o tremen. Pebezh koll-amzer ! »

- « Montreal ! - Goapaus e c'hoarzhas Anna-Vari - Montreal benniget ; 
baradoz gwazed ar gêriadenn-mañ ! »

Kounaat a reas pegen souezhet, ha mantret, he doa en em gavet (hag hi 
chomet ken pell o vevañ e-maez a gêr) gant emzalc'h an dud er stalioù. An 
dremmoù sonnet, skarnilet. Ar selloù morailhet war betore sekredoù ? Pe marteze 
war ar goullo ? Piv 'oufe lavarout ? Maskloù pemdeziek boutinaet. Digened. 
Pennoù sklaset tud " stummet " 'vel m' eo stummet evito an tiez beton modern. 
Dezho da glask bevañ e-barzh. Tiez holl heñvel evit tud holl heñvel.
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Er Babilon nevezdiene, den ne sell mui ouzh den. Den ne oar mui 

mousc'hoarzhin. Den ne wel mui den. Koulskoude dreist pep tra divoaz evit Anna-
Vari er gêrbenn, an dizoloadenn sebezusañ a chome, bepred, doareoù en emren ar 
wazed. Sellout a rae-hi outo abafet mik : ar souezh en he daoulagad, an diskred 
livet ken anat war he dremm !

Treiñ. Distreiñ. Mont. Dont. Pilpasañ ha chumudiñ dirak ar mesterioù uhel 
karget gant marc'hadourezhioù ar bed holl. Evel-se a-wechoù, e-doug eurvezhioù. 
Nag a basianted ! Ne seblante bezañ warno (ar baotred vat !) ur preder 
nemetken : gellout bleniañ ampart ar garrigell hernaj-gwenn kemeret gant pep 
pratik e-tal an nor, kent dont tre er " Supermarket ". Mirout ivez avat da goll 
gwel eus o gwragez e-mesk engroez ar sadornvezh da noz. Gant se, gwir eo, o doa 
ezhomm diskouez kalz ampartiz ! Kement a dra sur ha da gas war-raok, en dibenn-
sizhun, ar c'hirri war hentoù ar " weekend ".

Ar c'harrigelloù leuniet a bourvezioù, echu ganto o zro, a c'hortoze, 
renket sioul an eil da heul eben, e lostadoù hir. Pennoù roz ar vugale staliet 
war an azezenn (un azezenn aozet a-zoare er " c'haddies " evit o degemer), 
pennoù hanter voredet ar babiged, a vleunie a-us d' ar boestoù-mir, d' an amann 
ha d' ar vioù. Glasvez al legumaj : pour, saladen, karotez ha kaol-pomm o 
peurechuiñ an daolenn " nature morte ". Paour-kaezhed bihan koant, poan vras 
dezho o virout sonn o fenn, hanter varv gant ar c'housked, o divesker kollet e-
touez ar boutailhoù a bep ment, a bep liv, o vont eus al laezh d' ar gwin ruz, 
eus an dour d' ar sistr ha d' ar bier ! Gour ar bed teknek arnevez, kazel-ha-
kazel gant e hanter-diegezh, perc'henn war ar garrigell bontet a brenadennoù, 
(war ar bugel ivez !), ar gour modern a c'hortoze... Gedal a rae, en ur vont 
war-raok kammed goude kammed da heul ar garrigell, dorn implijad ar saverez. 
Hemañ eo a urzhie an diskenn betek ar c'hav, gwir marchosi ramzel. Enket 'oa eno
roñsed houarn ar varc'hegerien a-vremañ. Diskenn erfin ! Sammañ er c'hirri, 
merc'hed, pourvezioù, bugale. Hag en hent prim-ha-prim. Kuit ! Buan ! Da glask 
an disamm. Da zisoñjal ar sizunvezh labour er gêr vras. Disoñjal ha kousket. E 
peoc'h konfortus ar maezioù.



*
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Anna-Vari o vagañ soñjoù...

Kavout abegoù gwirion, pouezus, didermal, d' an emzalc'h gourel nevez ? 
Evel just e c'helle : ar reveulzi degaset e buhez ar c'hêriad a-ziwar labour 
diavaez-ti ar merc'hed. Trec'h dibar ar maouezed o 'n em ledañ hag o c'hounit 
holl dachennoù an oberiantiz vodern. Echu a drugarez Doue gant mare euzhus ar 
plac'h e dalc'h ar gour... Memes tra... Kaer he doa en em soñjal, kaer he doa 
bezañ laouen gant treuzfeurmidigezh stad ar merc'hed er gevredigezh, ne c'helle 
ket, e don donañ he boud, asantiñ da seurt dilerc'hadenn. Dic'hourel a-grenn. 
Pebezh planedenn 'oa kouezhet war ar wazed !

Ganet 'oa Anna-Vari maouez, siwazh dezhi ! Eus ur ouenn dud, bet a-hed 
kantvedoù, netra, nemet kantreerion an donvorioù. Mestroniañ, na pet ha pet 
gwech all, war o bigi, avelioù foll gwalarn-gornog an Atlantel aet e gouez, se 
avat a ouient ! Renourien o stourm war morioù dichadennet. O karniñ, staget ouzh
ar rod-stur, e-pad ma korne barradoù dirollet ar gorventenn. O c'hoari bemdez, 
ken eeun ha tra, o buhez 'vit bara pemdeziek an tiad. Tud dizaon. Dilorc'h. 
Dishual : gounit bara o bugale 'oa, bemdez-c'houlou evito, dibab mervel. Goude 
holl, bevañ pe mervel, o buhez 'oa ! Hag hiziv ? Seurt tropelladoù deñved. Seurt
paour-kaezh tud " stummet ". Kabestret. Seurt diskennidi d' ar Vreizhiz-se !

Trumm adarre skeudenn doanius an den yaouank a dreuzas hec'h eñvor. 
Merzout a reas gant sebez na pell diouzh he zi 'oa tec'het he freder.

- « Tro-dro d' an daol amañ, unan anezho marteze a oufe lavarout din piv 
eo ? »

Goulenn. Klask taolennañ neuz ar paotr a-sav war ar riblenn. Nann ! Dianav
'oa dezho ivez. Nikun a-hend-all ne daolas kalz evezh. Anna-Vari ne rannas grik 
eus enkrez he c'halon un nebeut eurvezhioù a-raok. Piv 'ta bennak a gomprenfe ? 
Ha penaos livañ... gant peseurt gerioù (yen ha sec'h eo ar gerioù) un trefu 
difetis, diabeg ha ken soutil ? Tevel a reas.

*

Straedoù ar gêrbenn o flamminañ. Eus an eil penn d' egile tantezioù o 
regeziñ. Div riblenn ar stêr o kaelañ ur melezour aour teuz : red plaen hag 
habask an dour. Disehan. Peurbadus.
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Dibaouez dorioù uhel an dreiststalioù oc'h horellañ. O c'houllonderiñ war 

ar riblennoù ledan, ken aloubet dija, heuliadoù tud stag-ha-stag. Hag o puntañ. 
O puntañ atav. O puntañ bepred. Gwellañ ma c'hellent o klask ivez gwareziñ o 
frenadennoù. Pakadoù diniver bihan ha bras kinklet gant paper brav, seizennet 
kaer. Afaret, birvilhet, engroez krugellek c'hwec'h eur noz adarre war-ergerzh. 
Un aer tomm, mouest ha toufus, frondoù ennañ, kemmesket souezhus, o tiboufañ war
diri uhel ar « mag-mod ". A-vouilhadoù, hervez monedone dorioù ar stal vras. Tri
pe bevar truilheg paour goudoret eno. Kaset ha degaset. Stroñset ha distroñset. 
Dezho avat un tamm tommder 'serr kemer perzh er fourgas. Er vuhez ! Hag o 
c'hedal... aluzen o noz Nedeleg. Tolpadoù tud bamet dirak ficherezh prenistri an
tiez koñvers. O lakaat harz war al lanv... Nedeleg o skediñ ! Livioù lirzhin ar 
voulouz, ar seiz, an dantelezh. Mein prizius o skinañ. Diamantoù o fulenniñ. 
Safar ar c'hirri. Klemmoù starderezed gwallgaset ar " Busoù ". Blejadennoù rok 
ha divergont ar c'hlaksonoù, o kas soñj eus kemm liv an tanioù d' ar vlenierien 
dievezh. War dalbenn pep stal luminigoù tredanek enaouet. Saprenn hanternozel " 
Santa Klauss " garlantezet o kouviañ : Lidit Nedeleg ! Nedeleg laouen ! Ar 
gerioù hud o tregerniñ en empennoù. Kregiñ a raio bremaik ar reverzhi veur war-
du paradozioù an douar. Davet an ostalerioù, bras-brudet pe divrud. Debriñ mat. 
Evañ c'hwek. Kan. Koroll. Orged ! Karantez ! War gêr en he fezh, ruilh an aour 
hag an arc'hant. Ruilh ar binvidigezh vras. Europa ar c'hornog, c'hwezhet, 
stambouc'het, betek kinnig tarzhañ diwar re a bourvezioù Europa gristen o lidañ 



gouel Bugel ar baourentez, mabig ur vamm yuzevez, ken paour, ken e rankas genel 
he hini bihan war blouz ur c'hraou !

*

Un endervezh... Ar c'hae. Hir... Hir a-hed ar stêr. Ar Wilen disgwel. 
Kuzhet dindan ur golo simant tev ha warnañ kantadoù kirri-tan. " Plas deomp " a 
c'hourdrouz an ardivinkoù-mañ. Evito en abeg dezho e vez diskaret kement 
braventez e Breizh.

Anna-Vari 'tramek kreiz kêr... Nebeut-tre a dud war ar straedoù daoust d' 
an amzer bezañ klouar. Koulskoude leun-chouk ar riblennoù gant poliserien 
gwarniset a-zoare.

- « Perak adarre kement a warded war evezh hiziv ? Petra bennak 'zo o 
c'hoarvezout ? »

Bemdez pe dost e veze manifestadegoù e kêr abaoe ur pennad. Studierien. 
Koñversanted. Artisaned. Micherourien. An holl o kanañ, o huchal hag o hejañ a 
bep seurt liv bannieloù. Ruz. Du. Gwenn ha du !
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Hiziv avat, pa ziskornas Anna-Vari er c'hroazhent bras, e stagas da 

c'hoarzhin, ken dic'hortoz 'oa seurt ambrougadenn. Ya ! Peadra da c'hoarzhin sur
! Er gêriadenn vourc'hiz-mañ, strobadoù saout, nouspet dousennad traktourien ha,
d' o heul, ar gouerien niverus !

- « Manifestadeg païzanted, » emezi outi hec'h-unan. Hep gouzout re vat 
penaos, komzet he doa a vouezh uhel, peogwir unan bennak, nepell diouti, a 
respontas kerkent, trenk e brepoz :

- « Ar gouerien-se ne echuint mui bremañ da sevel istorioù... 
Ankounac'haet o deus mare ar brezel, pa oa pep tra perc'hennet ganto ha tud ar 
c'hêrioù marnaoniet. Gounezet o deus arc'hant a-walc'h koulskoude... Ni, kêriz, 
n' hon eus ket disoñjet !... »

Dilavar ar plac'h... Ne felle ket dezhi toullañ kaoz na tabutal eno. Perak
a-hend-all klask displegañ kudenn ebet da dud ken aheurtet ?

- « Sellomp kentoc'h outo o tremen, a soñjas. A dra sur 'vo kentelius ! »

Kerzhout a raent gorrek. Tud postek ha pounner o bale. Ruz-mouk an 
dremmoù.

- « Everien sistr a-viskoazh ! Bro-Normandi n' emañ ket gwall bell ac'han 
kennebeut... N' int ket heñvel ouzh kouerien kornog Breizh ! »

Treuzañ sioul straedoù pennañ kêr a ouient. Straedoù reoliek, heuliet gant
an holl " manif ". Nemet ar wech-mañ, an heulierien oa mut. Na banniel. Na 
kaniri. Na grik na mik !

Diaesaet sur a-walc'h ouzh en em gavout evel-se, paket a bep tu gant 
renkadoù tiez uhel, hep frankiz na sklaerder an oabl dirazo. Diaesaet dreist-
holl gant an temz-aer leun a zispriz, a gasoni zoken, a save war o zro. 
Païzanted. Tud reuzeudik. Paotred saout o daouarn kalet. Rust o fennoù. Ur 
vouezh dismegañsus a c'harmas eus foñs ur c'harr chomet a-sav :

- « Kit en-dro d' ho parkeier da labourat ! »

Tud dereat ha cheuc'h eo a vev er gêr-mañ ! Mil brez atav warno. N' o deus
ket amzer da goll, int, ken berr ma 'z eo ar vuhez evit dastum madoù. E-skoaz 
kouerien, petra 'dalvez o amzer ? Hag o buhez soñjit 'ta ! Ha koun hoc'h eus 
miret eus " Verdun ", " Ar Somme ", " Ar Marne ". Ivez, tostoc'h ouzhimp, eus ar
pemp bloavezh gwalleur e kampoù-bac'h Alamagn ?



467
Santout a rae Anna-Vari ur seurt kounnar yen o c'hounit warni. A-enep 

Roazhoniz. Bourc'hizien vihan ! Mirourien lorc'hus diamzeriet ! Ha dic'hallus e 
vefe dezho klask kompren na pegen nec'hus eo gwelout païzanted o tilezel 
mereuri, loened, labour-douar, evit dont d' en em stlejañ 'vel ar re-mañ tro ar 
straedoù ? Pa soñjer na truezus e c'hell bezañ stad ur gevredigezh gant kouerien
o 'n em sevel... Kouerien boazet d' ober gant an natur... Da sentiñ ouzh he 
galloud !

Daou zen a dreuzas ar vali ledan. Paperioù ganto. Traktoù. Dont a raent 
betek Anna-Vari war-eeun evel ur respont d' he c'hounnar.

- « Setu Itron, eme an hini koshañ. Lennit mar plij... Aesoc'h 'vo deoc'h 
neuze kompren perak emaomp amañ hiziv. »

Siwazh ! Gwad ar plac'h 'reas nemet un dro en he gwazhied ! Dezhi... Ya. 
Dezhi, sañset, e vefe da gompren :

- « Perak 'maoc'h war ar straed ? Re vat ec'h anavezan ar gudenn. 
Gwelloc'h egedoc'h marteze... C'hwi, kouerien Vreizh, mouezhiet hoc'h eus ? Nann
?... Ne rit nemet kregiñ da bourmen war straedoù kêrioù hor bro, paotred ! 
Gwerzhit ho touaroù. Divroit ivez hepdale... Mouezhiet hoc'h eus, na petra 'ta !
Mat... Kerzhit bremañ !

Anna-Vari kuit. Ken hegaset, ken e krene.

- « Nann, n' eo ket da vezañ kredet... Kement a fetisted spered ; goude m'
o deus kavet ken mat, ken dereat, dilenn seurt kannaded ! Kernev n' eo tamm 'bet
heñvel ouzh ar vro-mañ, kaer 'vo lavarout. Tud Kernev 'zo primoc'h ha taeroc'h. 
Ar spered a gerzh dek gwech 'vit unan d' ar re-mañ... Met, arsa 'ta, perak eo 
deut an daou-se a-benn-kaer din me ? Ne lavaren netra... Ne oan nemet unan a-
douez ar re all... O sellout... Perak din ? »

Pellaet he doa kalz diouto met ne c'helle ket dizimorañ.

- « Hag ezhomm am eus, me ivez, da vezañ chalet ha ken skoet gant kudennoù
estren d' am buhez ? Ne c'hellen ket gwelout anezho o tremen dirazon ha chom 
difiñv ha diseblant ? Gant un dremm faeüs ; zoken un hej skoaz goapaus, heñvel 
dres, ouzh engroez ar gêr-mañ ? »

- « Ne c'hellan ket. Biken ne c'hellin, a responte he spered. Koulz neuze 
bezañ marv-mik diouzhtu ! »

Biskoazh betek-hen avat, n'he doa Anna-Vari santet ken kreñv, ken aloubus 
enni, an enebiezh ouzh kêrbenn he bro. Met hirio, pep tra eviti a droe da 
reveulzi wirion. Arz savadurioù kêr ? Estren. Hini ar vro amezek en he 
c'haerañ !
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Straedoù bihan a-dreñv iliz Sant-Jerman, pe ar re tro-dro d' an iliz-veur 

a blije dezhi pourmen enno. Hag ivez sko d' an Tabor, " l'un des plus beaux 
jardins de France ", restad ar c'hloastr... Ha setu holl !

Ur gêrbenn bras-tre emichañs hep dale... Ur gêriadenn poblet-stank, hep un
disterañ gwrez denel nag un disterañ madelezh. Muriet en he boazioù. Morailhet 
en he fizhoni. Sanket en he frederioù bihan sec'h. Mirour hag aheurtet.

O nann ! N' eo ket gwir. N' emañ ket amañ, er gêrbenn-mañ, kalon ar Vro 
Vrezhon. Avel c'hlan an Atlantel meurdezus na zeu ket da gornial ken pell, war 
zouaroù ken teuc'hek, na da zegas

« ... Diouzh strad da gibell-varzh,
Betek kalon va c'hêr, betek kalon va zud,



. . . . . . . . . .
Herrder ha yaouankiz, o nevesaat atav... »

Evidoc'h ivez, Drezen, Breizh oa da gentañ ur galon. Ur galon domm leun 
gant gwad ruz birvidik ar yaouankiz. Breizh 'vo bepred ur gredenn divarvel en 
dreistelezh. Breizh 'zo un Ene a-raok pep tra.

Ar gounnar bremañ a droe da rambre. Stroñs ar galon da velkoni...

Bali kêrbenn Kernev d' an nevez-hañv. Ar stêr Oded, skedus dindan bannoù 
an heol, o ruilhal betek ar mor garlantezioù roz-ruz bleunioù ar gwez kistin. Al
liorzhoù digor da sell an holl, flammennoù hir ar balan oc'h alaourañ mein ar 
mogerioù kozh. Bokedoù eured ar " magnolia " dispaket marzhus o tasskediñ 'hed 
an dour... Merc'hed o vale mibin, ur mousc'hoarzh drant prest da c'henel war o 
muzelloù damzigor. Ha koefoù kaer ar bigoudenned o sevel, gwennkann, 'vel 
askilli skreved o plavañ euc'h pennoù an dremenidi. Straedoù bihan Kemper, ken 
koant, gant o stalioù kempennet arzel hag enno, o voudinellañ sklintin, ar yezh 
vrezhon. « Va bro din ! Va Breizh, din-me daskoret ! »

Kompren a reas a-daol-trumm. Sioul en em gavas. Didurmut. Ne oa eviti ar 
gêr-mañ, kêrbenn he bro, ne vije morse, nemet ur bed estren, marv, skornet ha 
divevus.

Dasson ur c'hloc'h en tu bennak a dintas : Har-lu. Har-lu. Har-lu !

Roazhon 1971 - Douarnenez 1972.
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ROPARZ HEMON

Nenn Jani

(kendalc'h)

Teir eur e oa en endervezh, hag al labour o vont en-dro er ranndi, ingal, 
hep re a jourdoul nag a bres. Naetaet e oa an asperjuz, digloset ar piz-bihan. 
Edo Nenn Jani er gegin o sifeliñ ar bolez, an div vatezh er sal-debriñ o staliañ
an daol. An doubier wenn ampezet, tennet eus foñs an armeler, a oa bet displeget
ha ledet kempenn, ar vandenn-daol brodet astennet, lakaet warni ar gorre-kreiz 
arc'hant e stumm ur c'harv taget gant daou gi-hemolc'h, an eoulier-gwinegrier, 
ar c'hloc'h evit gervel ar vatezh. Karrezek e oa an daol. Ne oa ket diaes dresañ
ar stalabard evit pevar, an asiedoù bras porselen, an dougoù-kontilli hag al 
loaioù arc'hant, ar gwerennoù strink hag ar serviedennoù lien damaset pleget-
reizh. Daou brenestr ar sal-debriñ a oa tro ouzh ar porzh, ha dre ma skoe an 
heol en tu-se e oa bet serret ar stalafioù. An nor a gase d' ar saloñs a oa bet 
digoret, evit lezel an aer da dremen, rak an daou brenestr, tro ouzh ar ru, a oa
digor-bras. Tomm e oa koulskoude, ha tommoc'h c'hoazh er gegin, ma ne oa stalaf 
ebet.

« Klevit 'ta ! » eme Jermina.

« Ar gurun eo, » eme Ambrozin, oc'h ober sin ar groaz.

« N' eo ket ar gurun, » eme Jermina a vouezh izel.

« Selaouit ! »

Ur sourrad a oa en aer, ha ne ouied ket eus pelec'h e save. Leuniañ an 
oabl a rae, e gwir evel krozadenn ar gurun, hogen ne deue ket eus a-bell, hag e 
pade hag e pade. Edo tamm-ha-tamm o kreskiñ. Dre greiz ar voubouenn e tarzhe 
trouzoù disheñvel, frikadennoù, toumpadennoù, hag a vare da vare youc'hadennoù. 
Neuze e klevjod, distag, mouezhioù gwazed o trailhañ ar C'han Etrevroadel.
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« Micherourien ar porzh ! » eme Jermina.

Hag e redas betek unan eus prenester ar saloñs.

En tiez en tu all, beuzet e sklaerder an heol, tud a zamzigore o stalafioù
hag a astenne o fennoù er-maez, o klask gwelout un dra bennak. Goullo avat e oa 
ar ru. Div blac'h yaouank koulskoude, o tiskenn eus plasenn ar Mirdi, a roe 
keloù.

« Er ru Siam emaint ! »

« Hag emeur o serriñ ar stalioù er ru Traverse ! » 

Dibreder e seblantent bezañ, hogos laouen.

Jermina a zistroas d' ar gegin.

« Ma ! » eme Ambrozin, « me 'esper ne vo ket a drouz dre amañ. »

Azezet war ur gador blouz, e vane, juntet he daouarn war he c'hof, o 
sellout ouzh Nenn Jani o sankañ ar ber er bolez, hep rannañ grik, o lakaat 
glaou-koad ha tammoù paper tortiset er rosterez.



An bandulenn war siminal ar saloñs a sonas peder eur. 

Ha raktal e strakas un dourni spouronus, en dro-mañ nepell diouzh an ti.

« Chomit amañ, Jermina ! » a grias Ambrozin.

Mes Jermina a oa nijet adarre betek prenestr ar saloñs.

Ur bern gwazed a oa o tiskenn d' ar red gant ar ru, evel ur vandenn loened
pennfollet, a-heligentañ, tizh-ha-tizh. Ne ganent ket, ne youc'hent ket. Ne 
gleved nemet tousmac'h o zreid evel grizilh war ar pavez. Anat oa edont o 
tec'hout. E-pad ur pennadig e voe leun ar ru krec'h ha traoñ gant ar baotred-se,
e dilhad paour, kasketennoù gris war o fenn. Bez' e oa evel un esorc'h, a 
dremenas prim avat. Dizale ne voe mui nemet un nebeud, koshoc'h, na c'hallent 
ket skampañ ken herrek hag ar re all. Ur wech c'hoazh e voe goullo ar ru dindan 
an heol o krazañ.

Ambrozin neuze, daoust d' he spont, souezhet gant ar sioulder, a yeas e-
kichen Jermina ouzh ar prenestr. Ar vicherourien ne oant ket aet pelloc'h eget 
plasenn ar Stivell. Eno e weled kuchennadoù anezho, difiñv, o c'hortoz.

En un taol, diouzh an tu all, tu ar blasenn Sadi-Carnot, e voe talabao. 
Trotadeg kezeg e oa, ha stirlink metal. Ur bagad dragoned, urzhiet-mat, a zeuas 
a-wel, o tifourkañ eus kostez ar ru Sant-Erwan, a droas a-gleiz hag a chomas a-
sav un tammig izeloc'h eget dor ar Mirdi.

Nenn Jani a yeas da sellout d' he zro e prenestr all ar saloñs.
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« Petra 'ra ar re-se ? » a c'houlennas Jermina. 

Spurmantet he doa tri den, n' he doa ket merzet a-raok, o tont goustadik-
goustadik a-hed ar riblenn tost d' an ti. Micherourien e oant sur. Unan a oa 
kozh, unan yaouank. Etrezo e oa ur c'hrennard war-dro seitek vloaz, hag a 
hañvale bezañ gouliet. Ne oa ket evit kerzhout, ha stlejet e oa gant an daou 
all, ar paotr kozh krog en e gazel, ar paotr yaouank e vrec'h en-dro d' e 
zargreiz. Dre ma 'z aent, e choment a-sav dirak un nor. Ar paotr kozh a glaske 
digeriñ. Hogen prennet e oa. Skeiñ a rae neuze gant ar morzhol, ha gortoz. Hogen
an nor ne zigore ket. Diskenn a raent neuze betek an nor nesañ, hag ober kemend-
all. Sklaer oa e felle dezho kavout herberc'h en un ti. Da bep koulz e c'halle 
an dragoned gant o c'hezeg mont war-raok betek plasenn ar Stivell, ha skubet e 
vije an tri evel plouzennoù gant ur froud.

Jermina hag Ambrozin a welas anezho o tont dirak dor an ti. Trumm, evel ur
rideoz houarn war vale, e loc'has kentañ renkennad ar varc'hegerien, renkennadoù
ha renkennadoù c'hoazh war he lerc'h, terennoù an heol dameuc'het gant an 
tokarnoù hag ar sabrinier. Leuniañ klok a raent ar ru, ar chaoser e-kreiz hag an
div riblenn. Pa voent aet e-biou, eus an tri den ne oa roud.

An div vatezh, o vont diouzh ar prenestr, a verzas e oa digor-frank dor ar
saloñs, an hini a skoe war an trepas. E penn an trepas e oa digor-frank ivez dor
ar ranndi. Tud a oa o kaozeal war an diri. Ma 'z ejont war ar pondalez. O stouiñ
war ar garidoù e weljont Nenn Jani, an tri den hag ar borzhierez.

E-keit ha ma selle Ambrozin ha Jermina ouzh ar ru, n' o doa ket taolet 
pled ouzh ar pezh he doa graet Nenn Jani. Kuitaet he doa ar saloñs, ha diskennet
e oa ken buan ha ma c'halle betek porched an ti. Hep ur ger, he doa poulzet a-
gostez ar borzhierez, a oa eno, dibrennet an nor-dal, ha lezet an tri micherour 
da zont tre.

« Da belec'h ez aimp-ni gant hemañ ? » a lavare ar paotr kozh.

Ar borzhierez, en ur c'hruzmuzat, he doa degaset ur gador, ha klasket oa 
bet lakaat ar c'hrennard da azezañ. N' halle ket derc'hel avat war ar gador-se. 



Douget e oa bet neuze betek traoñ an diri hag astennet war ar pazinier. E c'har 
gleiz a oa gloazet. An den yaouank, stouet dirazañ, en doa troñset ar vragezenn 
ha gouzizet ar verrloer. Ar gwad, hanter sonnet, a rae roudennoù ruz ha du war 
ar c'hrochen gwenn. Roget e oa ar votez-ler, hanter diframmet ar sol diouti.
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Ambrozin ha Jermina a oa diskennet.

« Ret eo, » eme Jermina, « mont da gerc'hat ur medisin. »

« Pe gas anezhañ d' an ospital, » eme Ambrozin.

« Ya sur, » eme ar borzhierez, a seblante kaout mall da vezañ disammet eus
an tri. Ur vaouez rust e oa, e koef Kraozon, hag e taole selloù du, dreist-holl 
ouzh Nenn Jani, he doa dibrennet an nor hep he aotre.

An den yaouank a waskas troad ar c'hrennard, a reas ur glemmichadenn.
 

« Friket eo bet e droad er ru Siam gant ur planken, ha krafignet e c'har, 
» a zisplegas d' ar merc'hed. « Me 'gav din n' eus netra torret. »

« Petra 'zo bet er ru Siam ? » a c'houlennas Jermina.

« Miret o deus ouzhimp da dremen dirak ar Prefeti-Mor. »

« Ha petra a felle deoc'h ober er Prefeti-Mor ? »

« Lakaat an tan ennañ, » eme an den yaouank o sevel.

Ur pikol paotr e oa, ur greouichennad blev damruz rodellek war e benn, 
dindan e gasketenn, en doa poulzet a-dreñv. Ur goapaer e oa, ha lavaret en doa 
ar c'homzoù diwezhañ evit lakaat ar merc'hed da skrijañ.

« Mar deo posupl ! » eme ar borzhierez.

Ar micherour kozh, un denig treut, gwisket-kempenn, a selle pizh ouzh ar 
c'hrennard.

« Kollet eo gantañ e anaoudegezh, » emezañ.

« Gortozit, » eme Nenn Jani.

Pignat d' an nec'h a reas betek kegin ar ranndi, ha diskenn, en he dorn 
kleiz ur werenn vihan hag en dorn dehou ar voutailhad kognak he doa prenet en 
derc'hent. Distouvet oa bet ar voutailh ganti. Hanter leuniañ ar werenn a reas.

« Savit e benn dezhañ, » a c'hourc'hemennas d' ar paotr kozh.

Nenn Jani, daoulinet, a dostaas ar werenn ouzh muzelloù ar c'hrennard.

« Evit, paotr, » emezi.

Daoust ma oa serr e valvennoù, ne oa ket semplet da vat, hag e kleve pezh 
a lavared en e gichen. Evañ a reas, goustadik.

« An ospital n' emañ ket pell, » eme ar borzhierez.

« Leun eo dija an ospital ! »

473
Se a oa bet lavaret gant unan eus mitizhien an ti, a oa o paouez erruout 

eus an diavaez. Ur bern keleier he doa da gontañ. Kann a oa bet er ru Siam, kann
er ru Vras, kann war blasenn al Librentez. O tremen er ru Traverse, he doa 
gwelet un engroez bodet dirak ar c'hlañvdi, ha klevet he doa e oa bet kaset di 



tud c'houliet, " unan pe zaou e par ar marv ". Kalz en tu-hont d' ar wirionez e 
oa, evel ar brudoù a red pa zegouezh seurt darvoudoù.

Ar c'hrennard en doa digoret e zaoulagad, daoulagad glas a draweled dre ur
guchennad vlev gell a oa kouezhet a-dreuz e dal.

« Me a fell din mont d' ar gêr, » emezañ.

« Pelec'h emañ da di ? » a c'houlennas an den kozh.

« Ru Kre. »

« Evit amañ n' hell ket chom, » eme ar borzhierez. 

« Piv a lavar deoc'h e chomo amañ, itron ? » eme Nenn Jani, o pouezañ gant
dismegañs war ar ger " itron ". Ha neuze d' an daou vicherour :

« Me 'zo va zi-me en tu all d' ar ru. Dougen anezhañ a c'hellit moarvat, »
a lavaras o sellout ouzh ar micherour yaouank. « Deuit ganin. »

Tennañ un alc'houez a reas eus godell he zavañjer. En e blas e sankas ar 
voutailh he doa adstouvet. An den yaouank a zibradas ar c'hrennard, o teurel 
evezh na stokje e c'har c'houliet ouzh e gorf. An den kozh a zigoras dor ar 
porched.

Ar merc'hed, mantret, a welas an tri o treuziñ ar ru warlerc'h Nenn Jani.

* * *

Er gambr goulaouet hepken gant roudennoù heol o tremen dre doulloù ar 
stalafioù serr, e voe astennet an deskard-micherour war ar gwele. An den kozh a 
choukas war ar gador-vrec'h e-tal ar siminal. An den yaouank a chomas en
e sav. Abafet e oant o-daou oc'h en em gavout er gambr-se dianav, gant ar 
vaouez-se dianav o vont-dont hag o labourat hep teurel pled outo. Nenn Jani a 
zigoras he armel vras, a dennas eus an traoñ tammoù lien, a rogas d' ober 
bandennoù. Diwar un estajerenn e tapas peder bolenn, a lakaas war an daol. En o 
c'hichen e lakaas loaioù, ur pod-sukr, ur bouloudennig amanenn war un asied.
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« N' eus mann a c'hallan-me ober evit ho sikour ? » a c'houlennas an den 

yaouank.

« Eo, mont da gerc'hat dour er porzh aze. »

Ur brok a lakaas en e zorn, hag ar paotr a reas ar gefridi. Nenn Jani a 
gargas ur gastelodenn hag a enaouas he zommerezig dre alkool.

« Dre chañs em eus dour boriket, » emezi neuze o tostaat gant ur vuredig 
hag ur pakad gloanad ouzh ar gwele. Naetaat ar gouli a reas.

« C'hwi 'oar ober brav avat, » eme an den kozh.

« Ni paotred ne ouzomp ober netra, » eme an den yaouank.

« Digorit ur stalaf, ma welin sklaeroc'h, » eme Nenn Jani. « Se a c'hellit
ober atav. »

Hag e lienas ar c'har. Ar c'hrennard a vousc'hoarzhas outi. Er gegin edo 
an dour o kanañ er gastelodenn war ar flamm.

« Bremañ ez an d' ober kafe. »

« Arabat en em zirenkañ evidomp, » eme ar micherour kozh.



« Ur banne kafe a ra vad, » eme Nenn Jani.

Hag ez eas da valañ kafe.

Seder e oa aet he c'halon. E gwirionez e oa bet imoret, adal ar poent ma 
oa savet en aer an trouz-se bet kemeret gant Ambrozin evit ar gurun. An neuz da 
chom diseblant he doa graet da gentañ, o kenderc'hel gant he labour evel pa ne 
vije c'hoarvezet netra. Ne ouie ket, ne c'halle ket gouzout e oa an trouz-se 
diougan ur c'hemm bras en he buhez, galv an tonkadur. Hogen santout a rae e don 
he ene. Se moarvat oa abeg ar barrad-imor a oa tarzhet en un taol. Imoret oa bet
gant an diskrogerien-labour, gant Jermina o redek d' ar prenestr, gant spont 
Ambrozin, muioc'h c'hoazh gant ar borzhierez digalon. Digoret he doa an nor d' 
an tri micherour dre druez, evel un dra ret da ober, nemet kounnaret atav.

« Azezit ouzh taol, » emezi d' an daou vicherour, en ur zinaouiñ dour berv
gant he loa-bod er gafetierenn. Etretant e troc'he jelkennoù bara diouzh un 
dorzh he doa dispaket eus un torchouer.

An daou waz o doa tennet pep a gontell-bleg diouzh o godell hag a lede 
amanenn war o bara. Nenn Jani a ziskennas kafe er peder bolenn, ha laezh diouzh 
ur bodez.
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« Ha lakait kognak e-barzh mar kirit, » emezi o plantañ ar voutailh war an

daol.

Ar c'hrennard a oa kouezhet e benn war an orilher. Serret en doa e 
zaoulagad.

« Ernest, ur banne kafe az po ? » eme an den yaouank.

« Anaout a rit anezhañ ? » a c'houlennas Nenn Jani.

« O ya, me 'zo va zi er ru Kre ivez. »

Sukr ha kognak a lakaas en unan eus ar bolennoù, mont betek ar gwele, hag 
harpañ ar paotrig da sevel en e goazez.

« Mont a ra gwelloc'h ? »

« Ya. »

Hogen gwan e oa e vouezh. Nenn Jani, o sellout outañ, he doa merzet pegen 
treut e oa e izili, pegen kleuz e zivoc'h. « Hemañ, » he doa soñjet, « ne vez 
ket maget-mat er gêr. » E zilhad avat a oa naet, e chupenn gozh takonet-
evezhiek. E roched, re vras evitañ, a oa teuc'h ha peñseliet, nemet kannet ha 
feret a-zoare. Karet he dije goulenn outañ piv oa e dad hag e vamm, ha daoust 
hag en doa breudeur ha c'hoarezed. Dirak an daou all ne gredas ket, aon dezhi da
vezañ kemeret evit ur gomer.

Ar gudenn oa penaos kas ar c'hrennardig d' ar gêr. Ar paotr yaouank a 
anaveze ur munuzer, a lavaras, a brestje dezhañ ur c'harrig-brec'h. Met ret e 
vije mont betek Sant-Varzhin d' e gerc'hat.

« Ur c'harr-brec'h ? » eme Nenn Jani. « Me 'oar pelec'h ez eus unan, ha n'
emañ ket pell ! »

D' ar gegin ez eas.

« Job ! » a grias dre ar prenestr. « Job ! C'hwi 'zo aze ? Deuit amañ 
'ta ! »

Digeriñ dor ar porzh a reas, hag e voe gwelet o tont war e bouez un den 
war-dro hanter-kant vloaz, ur pikol tavañjer leien o c'holeiñ e gorf a-bezh eus 



e vruched betek e dreid, un tamm sigaretenn hanter zevet e korn e vuzelloù. Job,
un eilmestr e retred, a oa paotr-mil-micher ar c'harter. Aozet en doa ur stalig 
e straed ar Vilin-Vihan. Un nebeut tuellennoù kouevr lakaet a-wel er prenestr a 
ziskoueze e oa plomer. Bez' e oa ivez liver, paperer-mogerioù, gwerer, toer, ha 
dre vras aozer-pep-tra en tiez. En ur lab a-dreñv e stal, a zigore war borzh 
Nenn Jani, e vire e zafaroù, pleñch, kerdin, korzennoù, skeulioù hag all, hag en
o c'hichen ur c'harrig-brec'h. Eno, pa ne veze ket galvet e kêr, e chome a-hed 
an deiz oc'h ober labourioù bihan, o livañ, o vorzholiañ, o heskennat.
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N' en dije ket prestet e garrig a galon vat, nemet un urzh roet gant Nenn 

Jani n' halle ket bezañ dinac'het. Koulskoude e lavaras :

« Me a yelo ganto. »

Se oa evit bezañ sur ne vije ket laeret e garrig.

A-benn ur c'hardeur, e teuas gant e garrig-brec'h eta dirak an ti. Ar 
c'hrennardig Ernest a voe ledet war ur pallenn, hag ur sac'had brenn-heskenn 
bountet dindan e gein d' e harpañ.

« Kenavo ! » eme Nenn Jani. « Pareit buan ! » 

E toull he dor e vannas da sellout ouzh an tri den o poulzañ ar c'harrig 
war-zu ar blasenn Sadi-Carnot.

* * *

N' o doa ket graet tregont kammed ma rankjont chom a-sav.

Daou bolis, o tiskenn gant ar ru, a oa tostaet outo. Ha d' o goulennata. 
Unan en doa tennet ur c'harnedig eus e c'hodell, hep mar evit kemer o anvioù. 
Job hag ar micherour kozh o doa respontet sioul. Hogen ar micherour yaouank a 
c'hoapae hag a rebarbe.

Lezet e voent da dremen, hag an daou bolis a gendalc'has gant o hent.

« N'hoc'h eus ket a vezh ? » a grias Nenn Jani, hag int o vont e-biou d' 
he dor.

An daou ward-kêr a sellas outi.

« Ouzhimp-ni emaoc'h o kaozeal ? » a c'houlennas unan.

« N' hellit ket lezel an dud e peoc'h ? »

« Se a sell ouzhoc'h-hu ar pezh a reomp ? »

« N' eo ket ho micher kemer anv tud na reont droug ebet. »

E Brest, ar chikolodenned o doa ar brud da vezañ dichipot. Ha d' an 
ampoent, ret anzav he doa Nenn Jani, aet ruz he divjod ha krizet he zal, doare 
ur geben. An daou bolis, skuizh oc'h ober o servij abaoe mintin abred, godiset 
ha kunujennet a bep tu er ruioù, a oa diviet o zamm pasianted.

« Hoc'h anv ? » eme unan anezho da Nenn Jani. Hag e garnedig er-maez 
adarre.

« Da sutal ! » eme Nenn Jani.

«Ne fell ket deoc'h reiñ deomp hoc'h anv ? Deuit ganeomp da di ar 
c'homiser, ha ni 'welo ! »

Ar vaouez kozh ne fiñvas ket.



« Deuit ganeomp, me 'lavar ! »
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Da ober aon dezhi, diouzh unan eus godelloù e vragoù en doa tennet 

grizilhonoù.

« C'hwi 'wel ? Evit ho seurt tud eo ar re-mañ ! » 

Nenn Jani he doa kroaziet he divrec'h.

« Dont a rit ganeomp pe ne rit ket ? »

En tiez e-kichen o doa tud lakaet o fennoù er prenester. Tremenidi a chome
a-sav war ar ru. Bugale a zeue d' ar red a bep kogn. Tolpadeg a voe tuchant.

Dilavar e prennas Nenn Jani he dor. En ur hejañ he skoaz, e kerzhas etre 
an daou ward-kêr, hep teurvezout sellout nag a-gleiz nag a-zehou, heuliet gant 
ar vugale.

« Ma ! biskoazh kemend-all ! » eme Ambrozin da Jermina e prenestr saloñs 
an Itron Drouineau, o welout an ambrougadeg o vont er ru Monge.

Ne oa ket kalz hent da ober. E korn ar ru Monge hag ar ru Kleber e oa ar 
c'homiserdi. Er salig en traoñ, azezet war ur bank koad a-hed ar voger, tud a 
c'hortoze o zro da bignat da vurev ar c'homiser. Paotred e oant holl, harzet e 
kêr war zigarez pe zigarez.

Edo unan o paouez sevel da reiñ e blas d' ar vaouez, pa voe gwelet dre an 
nor digor ar c'homiser o tiskenn gant daou ofiser eus an archerien. Ur sell a 
reas er salig.

« Pet a zo c'hoazh ? » a c'houlennas.

Ha neuze, o verzout ar chikolodenn :

« Piv eo houmañ ? »

« Unan na fell ket dezhi reiñ he anv. »

Ar c'homiser a fuloras.

« Dioded ma 'z oc'h ! » emezañ d' an daou bolis hep gallout derc'hel war e
imor. « N' hoc'h eus ket gwelloc'h tra d' ober eget degas amañ merc'hed kozh ? 
Kemerit he anv, ha lezit hi da vale. »

Hag ez eas er-maez gant an daou ofiser.

Hep tabutal pelloc'h, e roas Nenn Jani he anv, he oad, he micher hag he 
chomlec'h, a voe merket war ur c'haier. Evit ar wech kentañ en he buhez he doa 
bet trubuilh gant al lezenn. N'he doa ket a vezh. Feuket e oa hepken, souezhet
o vezañ bet tennet, pa soñje an nebeutañ, diouzh ar c'helc'h strizh ma oa bet 
serret ennañ bloavezh goude bloavezh. Eviti he-unan he doa bevet abaoe marv he 
fried, ha deuet oa a-benn, bravik a-walc'h, d' en em zibab, hep goulenn skoazell
digant nikun, hep reiñ skoazell da nikun avat. En deiz-se e oa bet mat e-keñver 
ur c'hrennardig n'anaveze ket. Ha da c'hopr he doa ranket mont dre he c'harter, 
e-giz un dorfedourez, etre daou bolis. E-kichen Nenn Jani, ar geginerez vrudet 
hag azaouezet e tiez ar vourc'hizien, piv oa " Ar Skourr Jani Eujeni, intañvez, 
ganet Kerforn ", a oa bet skrivet he anv, da heul anvioù mezvierien, huboted, 
laeron, gisti, e marilh ar c'homiserdi ? Sachet e oa bet diouzh Nenn Jani, evel 
ur vigornenn a sacher gant ur spilhenn diouzh he c'hrogen.
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* * *



C'hwec'h eur e oa pa zistroas Nenn Jani da di an Itron Drouineau. An div 
vatezh ne badent ket gant ar c'hoant gouzout petra oa c'hoarvezet, hogen ar 
chikolodenn gozh ne lavaras mann, ha ne gredjont ket ober goulennoù. Ambrozin he
doa enaouet ar glaou er rosterez ha lakaet ar bolez da rostañ. N' he doa graet 
ken.

Kalz amzer a chome evelato. Aozañ ha poazhañ pep tra a c'halled a-benn 
seizh eur hanter.

Ha da seizh eur hanter rik e oa prest koan, netra d' ober nemet lakaat 
eoul ha gwinegr war ar saladenn.

Eus mestrez an ti hag ar re a oa ganti avat ne oa sin nag ardamez. Kaer a 
oa da Jermina mont ouzh ar prenestr , ne seblante bezañ graet nemet an dra-se a-
hed an deiz, - hag astenn he gouzoug, ne wele nemet ar ru, bremañ sioul ha 
didud.

« Ne ouzon ket petra soñjal, » emezi. « Marteze ne vez ket lezet ar 
c'hirri da dremen. »

« Arabat ober gwad Eall, » eme Ambrozin.

« Marteze int bet harzet ivez gant ar bolised, » eme Jermina. 

Se he doa lavaret da c'hoarzhin. Keuz he devoe raktal da vezañ komzet, o 
verzout ar sell du a daolas Nenn Jani outi.

Ar bolez a oa poazh, un drugar gwelout an druzoni o straklañ war ar 
c'hroc'hen alaouret-brav. Ret e voe he zennañ diouzh ar ber.

« Petra ober ? » eme Ambrozin.

« Gortoz, » eme Nenn Jani, o tistardañ evit ar wech kentañ he muzelloù.

Prenet he doa skiant oc'h ober he micher keginerez. Mar beze an dud 
diwezhat, n' eo ket hi a oa da damall.

Eizh eur a zeuas, eizh eur hanter. Da dost nav eur nemet kard hepken, e 
krias Jermina :

« Aze emaint !... ha gant ur c'harr all ! »
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An Itron Drouineau, he merc'h, he niz hag he nizez a ziskenne eus ur brek,

ha n' eo ket eus al landoz. Diskleriet e voe buan perak oant bet daleet. War 
hent an distro, hag int o tiskenn eus Lambezelleg da Gerinou, ur rod a oa aet 
laosk, hag a oa bet torret-naet o stekiñ ouzh ur maen. Eus un apotikerezh en doa
ar paotr-karr pellgomzet d' e vestr, ha kaset e oa bet ur brek. Kement-se avat 
en doa kemeret amzer.

« Mat ! n' eus ket bet a zroug, » eme an itron.

Laouen e seblante bezañ.

« Trouz a zo bet e kêr, » eme Ambrozin.

Ne voe ket lezet da gontañ.

« Me 'oar, me 'oar, » eme an itron oc'h ober ur jestr gant he dorn evel ma
reer da bellaat ur gelienenn hegas. « Ha bremañ deomp da goaniañ. Me 'zo sur 
emaoc'h o vervel gant an naon, tud keizh. »

E-pad koan ne voe komzet nemet eus an dro dispar o doa graet. Ouzhpenn an 



aod hag ar mor o doa gwelet iliz Ar Folgoad. An harz-labour hag ar vicherourien 
ne voent ket meneget. Daoust ma oa yen ar bolez e voe meulet Nenn Jani.

« Un devezh kaer ! » a voe klevet an itron o lavarout en ur ambroug he 
c'houvidi d' ar saloñs da evañ ar c'hafe, « gant ur gwallzarvoudig hepken. Hag 
en em dennet omp brav, a drugarez Doue ! »

* * *

« Ur gwallzarvoudig hepken ! » a brederie Nenn Jani, astennet hep gallout 
kousket en he gwele. « Ar re-se ne c'hellont soñjal nemet enno o-unan ! »

Distroet e oa d' he zi da zek eur hanter, skuizh-divi, n' eo ket gant he 
labour, hogen gant ar fromadenn he doa ket. Naetaet he doa he zaol, skaotet ar 
bolennoù hag al loaioù, adaozet he gwele, renket an dizurzh chomet war-lerc'h ar
vicherourien, hag e oa he c'hambr hag he c'hegin ken kempenn ha diagent. Ken 
kempenn, ha ken goullo.

Goude tousmac'h an endervezh, e oa sioul kêr Vrest dindan an noz.

(da genderc'hel)
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Bernez AN NAILH

DAOU-UGENT MIL KILOMETR E SU-AMERIKA 

(1)

(kendalc'h)

Kendalc'het em eus ar veaj va-unan dre garr-boutin eus Gwatemala da 
Banama, en ur ehanañ hepken 24 eurvezh e San José, kêrbenn Costa Rica evit 
diskuizhañ un tammig ha mont da welout ar menez-tan Irazù. War-dro 2.100 
kilometrad a zo eus kêr Watemala da gêr Banama ha tri devezh hanter zo ezhomm 
rak e broioù 'zo n'heller ket beajiñ diouzh an noz en abeg da stad fall an 
hentoù ha dreist-holl en abeg d' ar stad politikel. Ouzhpenn-se e vez kollet div
pe deir eurvezh en ur dremen an harzoù eus Gwatemala da Salvador, eus Salvador 
da Honduras, eus Honduras da Nikaragwa, eus Nikaragwa da Costa Rica, eus Costa 
Rica da Banama. Ne seblant ket gwall sirius an holl anvioù-se en Europa met ret 
eo soñjal ez eo ec'honoc'h an holl vroioù-se, nemet El Salvador, eget Breizh pe 
an Izelvroioù.

Ne gemm ket kalz ar vro, da nebeutañ pezh am eus gwelet dre brenestroù ar 
c'harr-boutin, eus harzoù Mec'hiko da Ganol Panama. Plijus eo an hin war an 
uhelgompezennoù a-us da 1.000 metrad, tomm ha trovanel war live ar mor. 
Menezioù-tan diniver a gaver a-hed an aradennad, 80 anezho e Gwatemala nemetken 
ha sevel a ra an Tajumulco (e Gwatemala) da 9.210 metrad : gwall zister e vefe 
Tuchenn Gador en e gichen ! Oberiant eo c'hoazh un darn vras eus ar menezioù- 
tan-se evel ar Santa-Maria e Gwatemala pe ar Momotombo e Nikaragwa.

(1) Dre fazi e oa bet moulet en niverenn 154 : Daou-ugent kilometr.
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Douret mat eo Kreizamerika ha goloet gant ur c'hlasvez na weler ket alies e bro-
Vec'hiko. Tremen a ra an hent hollamerikan ( carretera panamericana ), a-wechoù 
war arvor ar Meurvor Habask, a-wechoù war ribl lennoù bras evel lenn Nikaragwa, 
a-wechoù dre odeoù a bign a-us da 3.000 metrad evel e Gwatemala pe e Costa Rica.
A-hed an hent e weler tropelloù oc'hen-Indez gant o divskouarn o kouezhañ en un 
doare lu hag o bos iskis war o choug. Heuliañ a reer plantadurioù bananez, gwez-
kokoz, mangez, plant-kafe, h.a... met peurliesañ e seblant dilezet an douar ha 
n' en deus ket lezet mab-den er broioù-se e verk evel en Europa. Ne zlee ket 
bezañ gwallzisheñvel an dremmwel er 16vet kantved pa zilestras ar Spagnoled. 
Santout a reer ez eo un douar strujus gant dour ha tommder a-hed ar bloaz, un 
douar a c'hellfe magañ dek gwech ha marteze kant gwech muioc'h a dud ma vefe 
gounezet gant Izelvroiz pe gant Sinaiz.

Paour-kenañ eo poblañs ar broioù-se evit ar mare. E meur a vro ne zebr an 
dud koulz lavaret tamm kig ebet. Kalz Indianed a c'houzañv gant an naon war 
uhelgompezennoù Gwatemala. E Honduras hag e Nikaragwa dreist-holl em eus gwelet 
bugale noazh o c'hoari war ribl an hent, treut-kenañ o izili ha c'hwezhet o 
c'hof. Gwelet em eus ur bern dremmoù, warno azonoù an derzhienn ha kleñvedoù 
trovanel n'anavezan ket. Un darn vras eus an dud, pa n' eo ket an darn vrasañ, 
ne oar na lenn na skrivañ (nemet e Costa Rica). E Gwatemala da nebeutañ emañ o 
vevañ an Indianed a ya d' ober darn vrasañ ar boblañs, evel o zadoù hag o 
hentadoù gant ur sevenadur henvoazel pinvidik (tu zo da lavarout emaint c'hoazh 
er Grennamzer). Met er broioù all, Honduras, El Salvador, Nikaragwa ha Panama n'
o deus ket an annezidi zoken ar binvidigezh-se, evito da vezañ kemmeskad meur a 
ouenn, Indianed, Europiz ha Morianed. Ar broioù-se n' o deus ket zoken un istor 
evel m' he deus da skouer Mec'hiko gant he brezelioù-dieubiñ ouzh an 
Norzamerikaned hag ouzh ar C'hallaoued, ha gant he dispac'h vras ; abaoe m'int 
deuet da vezañ stadoù dieub e derou an naontekvet kantved n' o deus anavezet 
peurliesañ nemet diktaturioù e servij ar c'hevredigezhioù bras europat ha 



dreist-holl norzamerikan. Morse n' o deus anavezet, nemet Costa Rica, ur vuhez 
politikel sioul ha demokratel.
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Meneget em eus dija ar jeneral Arana e Gwatemala. Ne voe ket brav-brav 

roll ar Stadoù-Unanet er vro-se n' eus ket ken pell-se pa aotreas Foster Dulles 
ar C. I. A. da ziskar gouarnamant gwerinel ar c'horonal Arbenez gant 
goprsoudarded. E Honduras n' eo ar prezidant, hiziv ar Señor Cruz, nemet ur 
vargodenn e krabanoù div gevredigezh norz-amerikan a zalc'h armerzh ar vro, an 
United Fruit Company hag ar Standard Fruit Company. E San Salvador e tremenas ar
galloud daou zevezh goude va zremen, e daouarn ar c'horonal Molina, dilennet un 
nebeut mizvezhioù abretoc'h gant ar ger-stur " Dios - Orden - Progreso " ( Doue 
- Urzh - Araokaat). Anat eo d' an holl ez eo bet falset an dilennadegoù gant ar 
gouarnamant a oa eus an hevelep kostezenn hag ar c'horonal Molina. An trec'h a 
oa e gwirionez gant an enebadur renet gant Napoleon Duarte. Ijinañ a reas ar 
gouarnamant en doa kemeret perzh en un irienn e-sell d' un dispac'h ha rediet e 
voe da dec'hout en harlu.

Gwashoc'h eo c'hoazh e Nikaragwa : abaoe 1932 emañ an tiegezh Somoza o ren
war ar vro gant ar spont. Lazhet e voe ar jeneral-diktatour Anastasio Somoza e 
1956 met ur warlerc'hiad a zo bet kavet diouzhtu gant an tiegezh : anv ar 
prezidant a-vremañ a zo c'hoazh jeneral Anastasio Somoza... E benn a weler e pep
lec'h a zo hini un tad tiegezh habask hag hegarat.

Pa veneger Nikaragwa n' heller ket chom hep kontañ un istor a ziskouez mat
n' eo ket kemmet kalz an traoù e Kreizamerika abaoe ur c'hantved. Istor ur gwir 
morbreizher eo, William Walker (1824-1860). Ganet e Nashville (Stadoù-Unanet) ez
eas da studiañ ar vezegiezh e Dunedin (Alba) hag en Heidelberg (Alamagn). Doktor
e voe e 1843 hag e stagas neuze da studiañ ar gwir. Dont a reas da vezañ alvokad
met ne seblante ket bezañ bet graet evit ur seurt buhez sioul.

D' ar 5 a viz Here 1853 e kuitaas ar Stadoù-Unanet gant ur vandenn 
forbanned en doa bodet evit dilestrañ e kornog bro Vec'hiko a oa e soñj aloubiñ.
Diskleriañ a reas Baja California ha Sonora ur republik dieub met taolet e voe 
buan er-maez gant al lu mec'hikat.

E miz Mae 1855 e loc'has war-du Nikaragwa, gantañ 56 den hag ur patrom 
fuzuilh nevez. Pedet e oa bet gant enebourion ar gouarnamant da zont d' o 
skoazellañ. E miz Here e kemeras dre nerzh ul lestr-dre-dan perc'hennet gant e 
genvroad, ar mondian Van der Bilt, war al lenn Nikaragwa ha gant al lestr-se e 
teuas a-benn da dagañ ha da gemer dre souezh kêr Granada ha neuze e teuas buan 
da vezañ mestr ar stad a-bezh. Lakaat a reas da brezidant e-pad ur mare Rivas, 
ur vargodenn en e zouarn rak e penn al lu e oa-eñ. E Mezheven 1856 e teuas da 
vezañ prezidant en ur gouarnamant nevez. D' an 22 a viz Gwengolo 1856 e lamas al
lezennoù nikaragwat a-enep ar sklaverezh, kement-se evit degemer skoazell digant
Stadoù-Unanet ar Su. Anavezet e voe e gwirionez e c'houarnamant gant gouarnamant
ar Stadoù-Unanet.
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Van der Bilt avat a aozas hag a armas ur c'hengevredad eus stadoù 

kreizamerikan a-enep dezhañ. Derc'hel a reas Walker betek miz Mae 1857 ha neuze 
e rankas tec'hout hag en em zaskoriñ da vorlu e vro c'henidik evit na vezañ 
prizoniad e enebourion.

E miz Du 1857 e loc'has adarre eus Mobile evit un ergerzhadeg all e 
Nikaragwa met nebeut amzer goude bezañ dilestret e voe paket gant morlu ar 
Stadoù-Unanet ha kaset en-dro d' an norz. E 1860 e loc'has adarre eus Mobile hag
e touaras e Honduras met paket e voe gant ar c'hapitan Salmon eus ar morlu 
breizhveuriat ha daskoret e voe d' an Honduriz. Barnet e voe ha lakaet d' ar 
marv d' an 12 a viz Gwengoro 1860.

* * *

Ur vro a ziforc'h eo Costa Rica e Kreizamerika : a orin europat eo he 



foblañs a-bezh koulz lavaret, gouzout a ra lenn ha skrivañ an holl annezidi hag 
anavezout a ra ar vro ur vuhez politikel heñvel a-walc'h ouzh hini an 
demokratelezhioù europat. Gwad morian a gaver un tammig marteze war an arvor, 
en-dro da Limón ha Puntarenas met n' eus ket a Indianed. Evel ar Buritaned saoz 
en em ziazezas war arvor atlantel eus pezh a zo bremañ ar Stadoù-Unanet, ne 
fellas ket d' an drevadennourion diazezet e Costa Rica (hag int a orin euskarat,
aragonat ha galisian) lakaat an Indianed da labourat en o lec'h, na kennebeut 
sklaved afrikan. Gwelloc'h e oa dezho kas o labour da benn o-unan. Lazhet e voe 
eta an Indianed evel er Stadoù-Unanet ha gwelloc'h eo bet marteze en un doare 
eget lezel ar baour kaezh tud-se da c'houzañv e-pad kantvedoù evel sklaved, evel
ma c'hoarvezas e darn vrasañ an douar bras. En abeg da se ivez n' o deus ket 
kollet annezidi ar vro blaz al labour a oa gant o hendadoù europat.
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E-keñver hec'h amezeien ez eo Costa Rica ur vro vleunius ha zoken 

pinvidik. Naet ha kempenn eo an tiezigoù war ar maez, alies gant ul letonenn 
douzet mat en-dro dezho evel e Bro-Saoz, kempenn-tre eo ivez ar plantadurioù 
kafe a c'holo diribennoù gwer ar menezioù-tan. Pinvidigezh bras ar vro eo ar 
c'hafe hag ur gudenn eo muioc'h-mui, rak n' eus ket kalz a ijinerezhioù hag 
armerzh ar vro a zo e dalc'h ar marc'had etrevroadel, evel e kalz broioù 
isdiorreet n' o deus nemet un danvez krai pe ur gounezad da ezporzhiañ.

Abaoe 1948 n' eus ket mui a arme e Costa Rica met hepken un doare polis, 
ar Guarda Civil. N' eo ket ar soudarded evit c'hoari eta ur roll bennak e 
politikerezh ar vro evel e peurrest Latinamerika. Ar prezidant a-vremañ, José 
Figueres anvet peurliesañ « Don Pepe ", zo un denig farsus anavezet gant an 
holl. Teodoù fall a lavar e plij dezhañ kompagnunezh ur voutailhad. Pezh a zo 
sur, eo ez eus anezhañ un den bev-buhezek. Warlene e touaras en aerborzh San-
José, ur c'harrnij norzamerikan dindan c'halloud aerbreizherion a felle dezho 
kenderc'hel betek Kuba. Mont a reas " Don Pepe " e-unan, ur vindrailherez ouzh e
skoaz da ren an arsailh e penn ar polis. Lazhet e voe un aerbreizher ha tapet 
egile... Un nebeut mizvezhioù zo ez eas " Don Pepe " da gCap Kennedy evit 
arvestiñ ouzh disparti ar mision Appolo 17, hep lavarout grik da zen. Evel just 
e oa bet pedet eno gant rener an N.A.S.A. met chom a reas Costa Rica hep 
prezidant e-pad 36 eurvezh. Ne gomprenas ket en ur zistreiñ perak e c'houlenne 
digantañ kannaded an tu-enep reiñ e zilez. Ar bloavezh tremenet e c'hoarvezas 
gantañ boc'hata ur studier a youc'he loustonioù a-enep dezhañ, e-pad m' edo o 
weladenniñ ar Skol-Veur. Kas a reas da c'houde e zigarezioù d' ar paotr yaouank 
ha d' e diegezh en ur anzav ne oa ket bet e emzalc'h din eus ur prezidant.

Bet on bet oc'h ober un dro betek kern ar menez-tan Irazu (3.432 m.), war-
dro 80 km diouzh San-José, kêrbenn Costa Rica. Un nebeut vloavezhioù zo e skope 
c'hoazh ar menez-tan-se ha dre ma veze gwelet e skleur a-bell e-pad an noz e voe
anvet tour-tan ar Meurvor Habask. Kousket eo bremañ met trivlius-tre eo bepred e
doull-diskarg, en e strad don ul lennig trenkenn sulfurek melen. A bep tu d' an 
toull-diskarg e tiskouez an teuzredadennoù n' eus ket keit-se e tislonke 
c'hoazh. Pa c'hoarvez gant an amzer bezañ sklaer-tre e c'heller gwelout ar 
Meurvor Habask kenkoulz hag ar Meurvor Atlantel, da lavarout eo Mor ar Garaibed,
met n' em eus ket bet ar chañs-se. C'hwezhañ a rae un avel yen-skorn en-dro d' 
an toull-diskarg a steuzie a-vareadoù er c'houmoulennoù a dremene, tizh warno. 
A-hed an hent a bign betek ar gern en ur droidellañ e kouezhe morc'hlav evel e 
Breizh. Bez e oa saout gwenn ha du o vroustañ ur geot lart ha glas, e-kichen ur 
froudig laouen ha bodadoù-gwez bleuñvek : en em grediñ a ris en Europa.
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An deiz war-lerc'h e tilezis Costa Rica evit mont d' an diwezhañ republik 

kreizamerikat. Panama, bro ar c'hanol brudet. A-raok degouezhout er vro-se e 
fellfe din lavarout ur ger diwar-benn kudenn wall-luziet ar moneizioù kreiz- 
amerikat. E Kornogeuropa hag e Norzamerika e c'hellit mont da forzh petore ti-
bank evit prenañ lurioù sterling, markoù alaman, lirioù italiat pe zollaroù 
norzamerikat. N' eus kudenn ebet. E Kreizamerika er c'hontrol ez eo dic'hallus 
koulz lavaret prenañ en un ti-bank moneiz ar vro amezek pe voneiz broioù all 
(daoust m' eo an holl voneizoù-se e dalc'h dollar ar Stadoù-Unanet). Ret eo 



deoc'h eta teurel evezh bras-tre en ur vont d' ur vro evit chom hep kemer 
muioc'h eus moneiz ar vro-se eget n' ho po ezhomm rak da c'houde ne c'hellot 
ober netra gantañ nemet e gemmañ ouzh an harzoù dre laer, war goll evel just.

Moneiz Gwatemala zo ar c'hetzal. Quetzal zo anv ul labous trovanel glas 
gant plu hir ha brav a veze prizet kalz gant an Aztekiz hag ar Vayaiz gwechall. 
Arouez ar frankiz eo rak mervel a ra, hervez ar vojenn, pa vez bac'het en ur 
gaoued. ( Siwazh evit ar vojenn gaer-se em eus gwelet ur c'hetzal en ur gaoued 
ha bev-bividik e oa ! ) Par eo ar c'hetzal d' an dollar ha tu zo da baeañ e pep 
lec'h gant moneiz ar Stadoù-Unanet met dic'hallus eo prenañ dollaroù gant 
ketzaloù. E Salvador e kaver ar c'holon a dalv 0,40 dollar, en Honduras al 
lampira (hervez anv ur brezelour indian eus ar 16vet kantved) a dalv 0,50 
dollar, e Nikaragwa ar c'hordoba a dalv 1/7enn dollar, e Costa Rica ar c'holon a
dalv 0,15 dollar. N' eus nemet e Panama n' eus ket a gudenn gant ar balboa rak 
n' eus ket anezhañ ! Kavout a reer moneiz metal panamat, pezhioù 10 santim, kard
balboa, hanter valboa met ar balboa e-unan zo an dollar norzamerikat ha n' eus 
ket a voneiz paper panamat nemet bilhedoù ar Stadoù-Unanet.
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Klasket o deus an holl republikoù kreizamerikat abaoe un nebeut 

bloavezhioù krouiñ tamm-ha-tamm ur c'henvarc'had armerzhel kenetrezo evit 
diorren o armerzh. N' eus nemet Panama, re stag ouzh armerzh ar Stadoù-Unanet en
abeg d' ar c'hanol, a chom er-maez eus ar strivoù-se. Daoust ma seblant ur seurt
unvaniezh un dra ret ne c'hello ket degas kalz frouezh diouzhtu rak al labour-
douar eo pinvidigezh ar broioù-se hag ezporzhiañ a reont dreist-holl kafe ha 
bananez war-du ar Stadoù-Unanet. Ne weler ket mat pezh a c'hellfe pep hini 
gwerzhañ d' ar re all. N' eus nemet El Salvador, ganti un nebeut ijinerezhioù a 
c'hell gwerzhañ madoù d' ar re all, dreist-holl da g-Costa Rica, o deus hec'h 
annezidi ur barr-bevañ uhel a-walc'h met digempouezet eo neuze mentel genwerzhel
Costa Rica ha n' hell ket reiñ d' ar Salvador an dollaroù a fellfe dezhañ kaout.
Ouzhpenn-se e chom prest an holl vroioù-se da vrezeliñ kenetrezo evit abegoù a 
netra evel da skouer brezel ar vell-droad a darzhas e 1969 etre El Salvador hag 
Honduras, ma voe kantadoù a dud lazhet.

Disheñvel a-walc'h eo Panama diouzh ar broioù-se. En ur dremen an harzoù e
weler e ti ar maltouterezh skritelloù o tegas da soñj ez eo ar spagnoleg yezh 
nemeti stad Panama. N' eo ket ken anat se pa weler an niver a enskrivadurioù 
divyezhek, er c'henwerzh ha zoken er straedoù evel da skouer :

No parking any time - Prohibido estacionar
Yield right of way - Ceda el paso
Keep clear - No pare
Speed checked by radar - Velocidad verificada por radar

Ha ne gomzan ket eus zonenn ar c'hanol rak houmañ a zo e gwirionez ul lod 
eus ar Stadoù-Unanet degaset e Kreizamerika. Ganti ur gorread 1.600 km2 pe war-
dro, da lavarout ur vandenn 10 km a bep tu d' ar c'hanol gantañ e-unan 80 km eus
ur mor d' egile, e troc'h zonenn ar c'hanol tiriegezh ar Republik panamat e div 
lodenn staget kenetrezo gant un trepas hag ur pont etrevroadel. Degaset o deus 
an Norzamerikaned kement tra a oa ret evit krediñ e oant er Stadoù-Unanet, 
difraostet o deus ar goadeg trovanel evit digeriñ hentoù brav, keodedoù naet, 
letonenn tro-dro dezho, aerborzhioù, kazarnioù, skolioù, ilizoù, ospitalioù, 
tachennoù golf, ha me oar petra c'hoazh. Diazezet int kalz gwelloc'h eget e 
Kornogeuropa (soñjal a ran e Berlin-Kornog da skouer) rak roet eo bet dezho an 
douar-se da virviken gant ar Republik panamat yaouank o deus krouet. En eskemm o
deus paeet d' ar Banamiz 10 milion a zoliarioù ha prometet paeañ ivez 1.930.000 
a zollarioù bep bloaz dezho (met degas a ra ar c'hanol ouzhpenn 13 milion dollar
bep bloaz d' an Norzamerikaned !).
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Kompren a reer mat neuze kounnar ar Banamiz, annezidi ur vro isdiorreet 

evel broioù all Kreizamerika. Ar wastell eo a fellfe dezho kaout ha n' eo ket ar
bruzhun. War drenkaat ez eas an darempredoù gant ar Stadoù-Unanet e 1964 pa 



glaskas ar studierion banamat aloubiñ zonenn ar c'hanol. Ret e voe d' ar 
soudarded norzamerikan tennañ ha lazhet e voe un niver bras a studierion. Kudenn
ar c'hanol zo kudenn-greiz ar politikerezh panamat hag implijet e vez alies, am 
eus aon, evit kuzhat kudennoù-diabarzh all.

D' an 11 a viz Here 1968 e tarzhas e Panama ar " Revolucion ", da lavarout
eo e voe kemeret ar galloud gant ar jeneral Omar Torrijos, penn ar Guardia 
Nacional, a zo war un dro polis hag arme ar vro. Ne voe ket diskaret ar 
prezidant dilennet met n' eo mui nemet ur vargodenn e daouarn ar jeneral 
Torrijos. E vad en deus tennet hemañ eus ar gasoni ouzh ar Stadoù-Unanet daoust 
ma ne ra netra a-enep dezho (ne c'hell ober netra evel just). Diskouezet e vez e
pep lec'h skritelloù bras, warno e boltred (gwisket eo gant ul lifre emgann, war
e benn un tog e doare hini ar soudarded norzamerikan " Rangers "), hag e-kichen 
frazennoù ar seurt-se :

« De pié o muertos, pero de rodillas jamés. »
(War-sav pe varv hogen morse war an daoulin.)

« Lo que quiero para Mis Hijos lo quiero para Mi Pais. » 
(Pezh a c'hoantaan evit Va Vugale a c'hoantaan evit Va Bro.)

ha gwelloc'h c'hoazh :

« Cada pueblo necesita su aspirina. » 
(Bep pobl he deus ezhomm eus he aspirinenn.) (!!!)

Bet on bet dre ar zonenn norzamerikan eus Panama Ciudad war ar Meurvor 
Habask da g-Colon war vor ar Garaibed, gant an trenig a heuilh ar c'hanol. 
C'hwec'h tren a zo bemdez a bep tu treuziñ a ra al linenn ar jungl trovanel pa 
n' emañ ket oc'h heuliañ a-dost ar c'hanol hag o tremen e-kichen skluzioù ramzel
Pedro Miguel, Miraflores ha Gatun. Da gentañ e oa bet ijinet kleuziañ ur c'hanol
hep skluzioù evel kanol Suez. Studiet e oa bet a-raok meur a raktres : kanolioù 
dre strizhdouar Tehuantepec, dre lenn Nikaragwa hag ivez dre strizhmor Darien ha
divizet e voe e 1879 e-kerz ur c'hendalc'h etrevroadel dalc'het e Pariz, 
kleuziañ ar c'hanol e strizhdouar Panama. Kuitaat a reas Ferdinand de Lesseps, 
brudet gant kanol Suez, porzh Sant-Nazer d' ar 6 a viz Kerzu 1879.
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N' eo nemet d' an 21 a viz Genver 1882 avat e stagas da vat al labourioù 

rak mizioù ha mizioù a voe ezhomm a-raok kregiñ, evit anaout an dachenn, 
dielfennañ ar reier ha muzuliañ an hent gwellañ. En abeg d' an hin trovanel ha 
d' ar c'hleñvedoù o vont ganti e voe spontus ar feur-mervel e-touez ar 
vicherourion. Mervel a reas ouzhpenn 22.000 anezho, Gallaoued, Martinikiz ha 
Gwadeloupiz. Unan a zistroas bev, a oa da vezañ anavezet e Bro-Gerne da c'houde,
al livour gall Gauguin, a oa 19 vloaz d' ar mare-se. Rener al labourioù an Ao. 
Jules Dingler a zistroas bev da Europa ivez met deuet e oa da Banama e 1883 gant
e wreg hag e zaou vugel hag e tistroas da Vro-C'hall e 1886 gant tri arched...

E 1887 e tilezas ar C'hallaoued o menoz kleuziañ ur c'hanol hep skluzioù 
hag e dibenn 1888, sevenet ganto e-kerz 6 vloaz hepken an 2/5enn eus ar c'hanol,
e tilezjont da vat o menoz kleuziañ ur c'hanol, dreist-holl dre ma oa bet meret 
fall kevredad ar c'hanol. Adprenet e voe o gwirioù gant an Norzamerikaned a 
gasas da benn al labour ramzel-se e 1914. Ret eo resisaat e voe dizoloet e 1881 
gant ar C'hubanad, an Doktor Carlos J. Finlay (1833-1915) penaos e oa 
treuzdouget kellid an derzhienn velen hag e derou an 20vet kantved e voe tu da 
stourm ouzh ar c'hleñved drastus-se.

Deuet eo ar c'horn-bro-se - a oa a-raok ur gwir ifern - da vezañ hiziv 
daoust d' an tommder, plijus da chom ennañ. Met war evezh e chom bepred an 
Norzamerikaned evel m' hen diskouez an istor-se am eus lennet n' eus ket pell en
ul levr sirius. Edo ur beajour o paouez erruout e Panama ha pedet e oa bet da 
zebriñ en un tiegezh norzamerikan, a veve e zonenn ar c'hanol. A-greiz-holl e 
youc'h an Itron spontet :  « Ur bikerez ! Sell 'ta, ur bikerez ! - Gwir eo. Mont
a ran da bellgomz diouzhtu ». Dek munutenn war-lerc'h, e voe klevet ur c'harr 



oc'h ehanañ dirak an ti, dorikelloù o stlakañ ha son ar c'hloc'hig. Ur wech 
digoret an nor e teuas tre arbennigourion gwisket e gwenn, ganto boutailhoù, 
luc'hvannerien, aezhennerien ha rouedoù : « Pelec'h emañ ar bikerez-se ? » 
Stagañ a rejont da furchal en ti milimetrad goude milimetrad ha mont a rejont 
kuit ur predig goude, skeud an trec'h war o dremm gant teir fikerez a zegasjont 
d'o c'harter-kreiz, evit bezañ goulennekaet ne gredan ket met a dra sur evit 
gwiriañ ha dougañ a raent pe get kellid an derzhienn velen. Heñveldra a vez 
graet gant ar razhed.
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Pa gomzer eus Panama n' heller ket chom hep menegiñ ur bobl geltiek, ar 

Skosiz. E dibenn ar 17vet kantved, pa ne oa ket bet staget c'hoazh Alba da Vro-
Saoz, e oa bleunius armerzh ar vro hag e fellas d' ar vourc'hizion skosat, 
kenwerzhourion, embregerion ha paramantourion, kemer perzh ivez en abadenn 
drevadennel. Dindan renerezh William Patterson ez ejont e 1694 da drevadenniñ 
strizhdouar Darien a oa c'hoazh darn eus an impalaerezh spagnat met didud ha 
forzh penaos kement-se n' en doa ket miret ouzh an Izelvroiz, ouzh ar 
C'hallaoued nag ouzh ar Saozon diazezañ trevadennoù e Gwyana. Spontus eo eno an 
natur hag an hin evit mabden ha didud eo c'hoazh koulz lavaret strizh-douar 
Darien. N' eo ket bet savet c'hoazh e 1972 un hent etre Panama ha Suamerika rak 
glaveier bras ez eus a-hed ar bloaz hag ur strouezh aloubus ha ne c'heller ket 
treuziñ. C'hwitañ a reas taol-arnod Skosiz en abeg d' an diaesterioù naturel-se 
( mervel a reas ul lodenn vras anezho ) met dreist-holl en abeg d' ar Saozon en 
em glevas gant ar Spagnoled evit mirout ouzh Skosiz d' en em ziazezañ da vat. Un
abeg ouzhpenn e voe kement-se evit Skosiz da vagañ kasoni ouzh ar Saozon ha da 
enebiñ ouzh feur-emglev 1714 a stage Alba ouzh Bro-Saoz.

E-kichen kêr Banama, war-dro c'hwec'h kilometrad achano, e c'heller 
gwelout war ribl ar mor, dismantroù ar geoded gozh, Panama Viejo, a voe krouet 
gant ar c'habiten spagnat Pedrarias, lesanvet " ar c'hriz ", goude bezañ kavet 
un hent o vont dre ar goadeg trovanel eus arvor ar Mor Habask da arvor ar 
Garaibed. E Panama e veze degemeret an aour hag an arc'hant o tont dre vor eus 
Perou, miret e veze e Dastumlec'h ar Roue a-raok bezañ sammet war vuled ha 
tremen evel-se en tu all d' ar strizhdouar. E porzhioù Nombre de Dios ha 
Portebelo e veze karget war vigi a loc'he raktal evit Bro-Spagn.

Dedennet e voe abred ur bern forbanned gant ar pinvidigezhioù bras-se, a 
rae ur veaj ken hir eus porzhioù Perou betek porzhioù Bro-Spagn. Kreñvlec'hioù 
niverus a voe savet hag un niver bras a soudarded a ambrouge teñzor ar roue bep 
bloaz. Kement-se ne viras ket ouzh ar morbreizher saoz, Sir Francis Drake, 
arsailhañ Nombre de Dios e 1573 hag e 1599 ha kemer an aour spagnol. An arsailh 
brudetañ ha krisañ a voe moarvat hini Henri Morgan e 1671. D' an 28 a viz Genver
e kemeras kêr Banama ha ne lezas nemet dismantroù devet eus ar geoded gaer-se en
ur vont kuit gant 195 mulezenn sammet gant ur breizhadenn voemus.
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Gwelout a reer c'hoazh Pont ar Roue, ma kroge an hent evit mont da Nombre 

de Dios, dismantroù un toull-bac'h savet war ribl ar mor, gant kelloùigoù dindan
live ar mor uhel evit beuziñ ar brizonidi kondaonet d' ar marv. Gwelout a reer 
ivez mogerioù eus pezh a voe kouent ar Jezuisted, eus iliz Santo-Domingo hag eus
kouent San-Francisco a oa bet savet e 1603 evit bezañ diskaret ha devet e 1671. 
Holl venec'h ar gouent-se a voe lazhet gant Morgan evit bezañ aet d' ober war-
dro ar gloazidi da heul emgann Matasnillo ha daskoridigezh Panama. Eus an iliz-
veur e chom c'hoazh un tour brav, o sevel a-us d' ar geoded dismantret, aloubet 
hiziv gant ar strouezh drovanel. E 1772, dre ma oa anat a-benn neuze ne c'helle 
ket bezañ difennet mat ar geoded gozh, e tivizas ar Spagnoled adsevel kêr 
Banama, en ul lec'h dereatoc'h, el lec'h m' emañ c'hoazh hiziv.

En em ledañ ra bremañ kêr Banama a-hed an arvor ha war dorgennoù ar 
c'heinvro, pell diouzh bevennoù ar geoded gozh. Plijus eo ar ranngerioù nevez 
gant o balioù ledan, o ziez prevez niverus hag o liorzhoù leun a vleunioù. Kalz 
dudiusoc'h avat eo kreiz-kêr kozh gant straedoù bihan, e diez lous hag e 
genwerzhioù kel liesseurt. Boemus eo an holl borzhioù bras met dreist-holl 
Panama, kroazhent etre ar Savheol hag ar C'huzh-heol, a dremen drezañ martoloded



eus ar bed a-bezh. Liesdoare eo poblañs ar geoded hec'h-unan, enni ur bern 
Sinaiz, Indeziz, Libaniz, Yuzevien, Morianed hag evel just diskennidi ar 
Spagnoled hag Europiz all. Diaes eo termenañ orin an dud rak mesket-kenañ eo ar 
gouennoù ha souezhus-meurbet eo disoc'h ar meskaj-se. Liv ar groug zo gant 
paotred zo ha n' en em santer ket e surentez er ranngêrioù reuzeudik ha dreist-
poblet-se daoust d' ar boliserien niverus. Koantenned diniver a weler ivez a bep
tu, euraziadezed moan, mulzenezed mistr, hironezed kevrinus, morianezed neuziet-
mat..., koantik eo ivez ar vugale diniver a weler o c'hoari er poulloù fank war 
ar straedoù enk pe war dachennoù dilezet leun a lastez, dindan al lien o sec'hañ
a-ispilh ouzh ur gordennig stegnet eus an ti d' un ti all. Kriz eo an dienez ha 
splann an dilabour pa weler an niver a grennarded, a dud yaouank ha zoken a dud 
war an oad a chom war ar straed a-hed an devezh.
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Er stalioù diniver, enno un aergelc'h hoalus evel e bazarioù ar Reter, e 

vez gwerzhet evit prizioù izel-meurbet binvioù skingomz, enrollañ, 
luc'hskeudenniñ, filmañ hag all.., o tont dreist-holl eus Bro-Alamagn ha Bro-
Japan, gwiadoù saoz, traezoù kouevr kizellet o tont eus Bro-India, lakennoù o 
tont eus Sina, pallennoù eus Iran, kizelladurioù koad eus Afrika pe Ekwador, 
alkooloù eus ar bed a-bezh ha moarvat en ur glask gwelloc'h, dramm, armoù hag 
eskemmadegoù all. E Panama ez eus ivez miliadoù a verc'hed o c'hounit o bara en 
ur werzhañ o c'horf hag un arvest mantrus am eus gwelet dirak savadur ar Skor 
Kevredigezhel, ur steudad hir a vammoù dizimez o c'hortoz ur sikour, o 
c'hrouadurioù en o divrec'h, ur darn vras anezho merc'hed yaouank-tre, pemzek pe
c'hwezek vloaz marteze.

Evidon-me ez eo Panama, da gentañ-penn, keoded ar c'hwezoù hag e lec'h all
ebet n'em eus santet kement a c'hwezoù disheñvel. War ribl ar mor e vez santet 
evel just ar mor-bras hag er porzh-pesked, c'hwez ar pesked fresk ha dreist-holl
c'hwez pounner ar pesked brein mesket e lec'hioù zo gant c'hwezoù fall ar staot 
hag al lastez, an eoul hag ar c'holtar. Pelloc'h er straedoù e vez klevet 
c'hwezoù plijus o tont eus an ostalerioù, c'hwez ar pesk fritet, hini ar maiz 
bervet (hag a-wechoù c'hwez heugus ar maiz rostet ken prizet er Stadoù-Unanet). 
Pelloc'h c'hoazh en ur dremen dirak un ti-gwalc'hiñ e vez santet c'hwez ar 
saovon hag al lien gleb ha pelloc'h c'hwez plijus ar c'hafe krazet. Dirak ur 
stal sinaat e santer frond an ezañs ha pelloc'h ez eus paotred o tiskargañ 
fustoù bier dirak ur c'hafedi ha c'hwez ar bier a zeu da hilligañ ho fronelloù. 
War ar blasenn-mañ e klever frond pinvidik ar bleunioù trovanel hag er straedig-
se, dirak ispiserezh ul Libanad, c'hwez ar pebr, ar c'huri hag ar safron, ha 
pelloc'h c'hoazh ur bern c'hwezoù all ha n' em eus ket soñj ken anezho. Moarvat 
ez eo abalamour d' an tommder ha da c'hlebor an aer ez eo ken splann ar c'hwezoù
e Panama.

Setu deuet ar mare evidon da guitaat Panama ha Kreizamerika evit skeiñ 
war-du Kolombia ha Suamerika met ma n' eus hent-douar ebet ha dre ma n' em eus 
kavet bag ebet eus Panama da Golombia ez eo ret din mont dre garr-nij eus Panama
da Varanquilla, porzh bras Kolombia war vor ar Garaibed.
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ISTOR BREIZH LA BORDERIE 

troet gant ROPARZ HEMON

Pempvet marevezh

AN DUG PER DREUX LESANVET BRIZHKLOAREG
(1213-1237)

(Kendalc'h)

An arsav-brezel torret.

An adrenerez, a blije dezhi mont dre gaer kentoc'h eget dre nerzh, he doa 
spi ivez marteze e teuje Per Brizhkloareg, o tennañ kentel diouzh e 
c'hwitadennoù deuet an eil warlerc'h eben, da seveniñ adarre e zlead evel gwaz 
da roue Frañs ha priñs a wad roueel, hep bezañ rediet d' e ober dre an armoù. 
War ar poent-se e fazie.

A-vec'h skoulmet an arsav-brezel, dug Breizh a yeas da Vro-Saoz da gaout 
ar roue Herri III. E-pad an tri bloavezh-se e chomas e darempred gantañ e sell 
da adkregiñ gant ar stourm a-enep Frañs.

Fall e talc'has divizoù an arsav-brezel, a verke pergen e ranke lezel e 
peoc'h ar Vrezhoned o doa kemeret perzh er brezel diagent a-du gant ar 
Frañsizien, dreist-holl abaoe 1230. Keit ha ma vevas Fulub Hurepel ha ma 
evezhias war Sant-Albin-an-Hiliberenn, Brizhkloareg a chomas sioul. Pa varvas 
Hurepel avat, e miz Genver 1234, e kemeras e gastell adarre hag e heskinas hag e
wallgasas e pep doare keneiled Frañs, en o zouez Herri Avaogour, a voe gwastet e
zouaroù e Gouelou hag e Kintin dre deir gwech, - Yann Dol aotrou Komborn, a voe 
tangwallet e gêr div wech hag a rankas adc'hounit e gastell dre nerzh digant an 
dug, - eskob Dol, a voe e vaner lakaet en arigrap en un doare spontus, hag a voe
e sujidi, da lavarout eo bourc'hizien Dol, laeret divezh gant ofiserien an dug, 
- abad Kozhkêr, a voe rivinet e zouaroù, - eskob Landreger ha kuzul-chalonied 
Sant-Malo, a rankas kuitaat Breizh ur wech c'hoazh, - hag all.
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Seurt mestaolioù skrijus a zegouezhas dreist-holl war-dro dibenn an arsav-

brezel, e mizioù Mae ha Mezheven 1234.

Brizhkloareg, a sante edo ar c'hastiz o tont, a glaske kaout skoazell, pe 
c'hoazh ijinañ doareoù d' en em saveteiñ. E 1233 e oa deuet a-benn da gaout 
digant roue Bro-Saoz kastell Beuvron, a oa e dalc'h ar Saozon. E greñvaat en doa
graet eus e wellañ, lakaet ur gwarnizon stank ennañ, troet anezhañ da raklec'h 
evit difenn harzoù Breizh ha lakaat Normandia-Izel en arvar. E mizioù Ebrel, Mae
ha Mezheven 1234, Herri III en doa kaset dezhañ war-dro kant a varc'heien hag ur
bagad daou vil a Gembreiz.

Petra oa se avat e-skoaz an armead kaer ha niverus dastumet gant roueelezh
Frañs, he doa graet he mad eus an tri bloavezh bleuñvus he doa bet ? Edo ar 
rouanez-adrenerez o vont d' he zeurel warnañ, graet he menoz ganti da echuiñ 
gant ar Brizhkloareg-se, trubard ha fallakr.

Loeiz IX oc'h aloubiñ Breizh.

Loeiz IX a rannas an arme-se e tri, hag a aloubas Breizh e tri foent. Ur 
gevrenn, war an hañval, a loc'has eus Niort, unan eus Angers, an trede eus 
Normandia-Izel.



Amañ, an istorour saoz Mazhev Paris a gont adarre ger-dre-c'her e 
sorbiennig eus ar bloaz 1231, o tiskouez armead saoz-ha-brezhon Brizhkloareg o 
kouezhañ war ward-adreñv an arme roueel, o skrapañ un nebeut kirri hag un nebeut
roñseed diganti. Pe wir pe faos, ne vern. An istorour-se e-unan a anzav e oa 
Brizhkloareg divarrek, gant e holl nerzhioù, da herzel ouzh an hini vihanañ eus 
an teir armead c'hall taolet war e zouaroù.

Arsav-brezel 1231 a zeuas d'e dermen d' ar 24 Mezheven 1234. Ne voe nemet 
ur miz goude, en hanterenn diwezhañ miz Gouere, ma kerzhas an teir armead-se e 
Breizh. Ken trec'h e oant dre an niver da nerzhioù Per Dreux ma ne glaskas ket 
mirout outo da aloubiñ ar vro.

An armead a oa aet eus Angers a sezizas hag a gemeras kreñvlec'h Champtoceaux, 
kêr Gastell-Briant, kastell Oudon. Kerkent ha ma voe kemeret ar c'hastell-mañ, 
Brizhkloareg a c'houlennas un arsav-brezel, en devoe bec'h o kaout. Ar roue, na 
c'halle ket fiziout en e c'her, a c'houlennas groñs tri eus e greñvlec'hioù 
gwellañ, hag ivez, evel gouestlidi, e vreur kont Mâcon, dug Burgondia, kont 
Saint-Pol, a rankas, dindan boan da baeañ kalz arc'hant, bezañ kred evit ma vije
dalc'het an arsav-se, graet e tro hanter Eost 1234, hag a dlee padout tri miz, 
betek ar 15 a viz Du.

Kerkent ez eas Brizhkloareg da Vro-Saoz, prest da genderc'hel gant ar 
brezel ma karje ar roue reiñ dezhañ tud ha pourvezioù. Nac'het e voe rust e 
c'houlenn. Herri III a respontas ne vije ket a-walc'h holl deñzorioù Bro-Saoz da
zifenn Breizh. Gwelet anat en doa an dra-se ha ne oa ket evit gouzañv pelloc'h. 
Diwar neuze, ne c'hallje reiñ da Ber Dreux, evit stourm, nemet pevar c'hont 
saoz, un nebeut marc'heien hag un nebeut soudarded.

Brizhkloareg a zistroas kounnaret war an Douar-Bras. Ne oa mui netra 
evitañ nemet plegañ penn-da-benn da youl ar roue Loeiz IX.

Per Dreux a bleg da roue Frañs.

An istorour saoz a zanevell an darvoudoù a ra amañ goap eus roue Frañs hag
eus dug Breizh. Hemañ, hervezañ, a vije aet, ur gordenn en e gerc'henn, d' en em
deurel e-harz treid e aotrou, oc'h anzav ne oa nemet un treitour, hag o taskoriñ
d' ar roue e zugelezh, e gêrioù hag e gestell.

« Trubard fallakr, » en dije respontet ar roue, « dellezet oc'h eus ar 
marv. Lezel da vuhez ganit a ran abalamour d' ar gwad uhel a red ez kwazhied, 
hogen lemel a ran diganit da zugelezh. He reiñ da 'z mab a rin, ha pa varvo, e 
vezo staget ouzh domanioù ar gurunenn. »

Diwir eo kement-se. Ar roue bras Sant Loeiz n' en dije ket komzet evel-se.
Pezh a zo gwir eo e plegas Per Dreux « krec'h-traoñ » d' e aotrou, dre un akta 
graet e Pariz, e miz Du 1234. Da lavarout eo, ez asantas a-ziagent d'an divizoù 
a vije lakaet gant ar roue. Ret e voe dezhañ dilezel evit mat Belléme hag an 
douaroù stag outi, hag an aotrouniezhoù en doa bet en Anjev ha Men dre feur-
emglev Vendôme e 1227. Mirout meradurezh Vreizh a reas avat ken na vije e vab 
deuet d' e oad-gour e 1237. Evit bezañ suroc'h, ar roue a reas dezhañ touiñ 
gwazoniezh ha fealded ur wech c'hoazh, ha reiñ tri c'hreñvlec'h, Champtoceaux, 
Mareuil ha Sant-Albin-an-Hiliberenn, na vijent restaolet nemet goude tri bloaz, 
ha Sant-Jalm-Beuvron, na vije ket.
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Adunvanet e voe roue Frañs ha dug Breizh en dro-mañ evit mat, ha ne voe 

mui strafuilhet ar peoc'h etrezo.

Bloavezhioù diwezhañ Per Brizhkloareg

Stourm ouzh ar Saozon.



Dug Breizh ne gemeras ket zoken ar boan da gemenn ez kefridiel d' an hini 
a oa agentaou e gevredad, roue Bro-Saoz, ne oa mui dindanañ e gwazoniezh. Pezh 
na viras ket ouzh Herri III da lemel digantañ kontelezh Richmond hag an holl 
zalc'hioù-douar en doa e Bro-Saoz evel dug Breizh ha kont Penteür (peogwir en 
doa kemeret ar gontelezh-mañ).

Da reiñ dezhañ kemm-ouzh-kemm, Brizhkloareg a baramantas listri, a dagas 
al listri saoz e Mor Breizh, hag a laeras ar varc'hadourien saoz e seurt doare 
ma voe milliget gant ar Saozon ar « preizher-mor argarzhus ».

E 1235 dreist-holl eo e talvezas Per Dreux e c'harvderioù hag e 
genkizadurioù da roue Bro-Saoz, o tennañ gounid bras diwar-goust sujidi Herri 
III.

Enklask Sant-Brieg.

Er bloaz-se avat e rankas treiñ e evezh ouzh Breizh adarre, rak eno e veze
graet ur prosezadur a bouez bras evitañ. En akta a verke en doa pleget 
Brizhkloareg « krec'h-traoñ » d' ar roue Loeiz IX, e oa ar pennad-mañ :

« Evit pezh a sell ouzh ar varoned hag ar varc'heien a Vreizh o deus 
servijet an aotrou roue, evel kred eus an emglevioù a vezo graet a feiz vat e-
keñver se, em eus roet e gouestl d' ar roue Champtoceaux, Mareuil ha Sant-Albin-
an-Hiliberenn. »

Da seveniñ ar pennad-se e ranked da gentañ sevel ha gwiriañ roll ar 
c'hlemmoù graet a-enep Brizhkloareg gant baroned Vreizh, da lavarout eo, ar gaou
hag an noaz en doa graet dezho, an taolioù en doa skoet en o enep hag a-enep o 
gwirioù.
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Ar roue a lakaas sevel eta, dindan e aotrouniezh, un enklask bras, a dlee 

kas da get an alouberezhioù graet a-benvest-kaer gant Brizhkloareg e-pad e holl 
ren diwar-goust gwirioù an uhelidi, - dres evel ma oa bet diskaret gant builh 
Gregor IX e 1230 e holl vac'homerezh war ar veleien.

E Sant-Brieg e voe aozet an enklask-se, e 1235, ha neuze kaset dirak Kuzul
ar roue. Arroudennoù anezhañ, dudius-tre, a zo bet miret, evel ar re a-zivout ar
skrapadurioù, an taolioù-nerzh, ar gwastadurioù graet gant Brizhkloareg diwar-
goust Herri Avaogour, Yann Dol aotrou Komborn, eskob Dol, abad Kozhkêr, a zo bet
meneget uheloc'h.

An arroudenn bouezusañ a zo hep mar an hini anvet " Klemmoù boutin ar 
Vrezhoned hag Enklask war an traoù-se, graet e Sant-Brieg hag e lec'h all e 
bloaz an Aotrou 1235 ".

Pa studier anezhi a-dost, e c'haller merzout e oa pal Brizhkloareg gant e 
adreizhadurioù, n' eo ket hepken ar re en doa huñvreet enno, hogen ivez ar re en
doa klasket seveniñ, diskar ar c'hladdalc'helezh ha lakaat un unpenniezh 
diharzveli en he lec'h.

I. - Pennstur-diazez ar c'hladdalc'helezh eo e tle ar gwaz, a-raok pep 
tra, fealded, servij ha sentidigezh d' e aotrou, d' an hini en deus bet e zouar-
dalc'h digantañ war-eeun. Per Dreux a felle dezhañ kammañ, ha zoken diskar ar 
penn-stur-se, o c'houlenn ma vije touet dezhañ gwazoniezh gant gwizien ar gonted
hag ar varoned. Sklaer e oa pal an nevezinti-se : ma savje tabut etre an dug hag
un uheliad gwaz dezhañ, e vije roet urzh gant an dug, dre al le o dije touet, da
wizien an uheliad da vont a-enep o aotrou. Peogwir ne oa mui a wizien, e oa 
torret al liamm gladdalc'hel. Ne oa mui nemet sujidi war-eeun d' an dug, holl 
endalc'het en hevelep giz e-keñver ar pennrener, evel en un unpenniezh 
diharzveli.



II. - Ur pennstur all a oa er c'hladdalc'helezh vrezhon : an aotrou en doa
war e wizien hag an dud dindan e veli, - evel gwechall penn ar « plou » war e 
dud, - gwir klok a varnerezh, zoken a varnerezh torfedel. Brizhkloareg a glaskas
lemel ar gwir-barnerezh torfedel digant ar gonted hag ar varoned, ha degas dirak
e lez-varn ar prosezoù anvet « placitum spadae » (prosezoù kleze), dre ma 
c'hallent echuiñ gant ar boan a varv.
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III. - An aotrou gladdalc'hel a oa pergen ur rener-brezel, karget dreist-

holl da zifenn douar e aotrouniezh. Bez' e ranke eta sevel warnañ ur 
c'hreñvlec'h pe greñvlec'hioù hervez ma kave gwellañ. Den ebet, a-raok amzer 
Vrizhkloareg, n' en doa kredet arguziñ a-zivout ar gwir-se roet d' ar varoned. 
Fellout a reas dezhañ avat berzañ d' an holl aotrounez, zoken baroned ha konted,
sevel kreñvlec'h hep e aotre. Evel-se e c'hallje hervez e c'hoant lezel o 
domanioù dizifenn, sujañ anezho d' e youl hep e vijent barrek da enebiñ.

IV. - Ne oa ket a-walc'h c'hoazh. Evit lemel o galloud digant ar varoned, 
e oa ret o faouraat, digreskiñ kement ha ma oa tu o danvez hag o madoù. Un doare
eeun en doa kavet : kemer evitañ e-unan an tailhoù a oa bet betek neuze paeet da
bep baron en e zalc'h-douar, da skouer ar gwir-peñse, am eus meneget uheloc'h, 
anvet en Enklask 1235 « lagan » ha « peceium », ar ger diwezhañ-mañ o tont eus 
ar galleg « peçoi », ar ger kentañ hep mar brezhonek. E 1127, dug Breizh en doa 
dilezet ar gwir-se en domanioù a oa dezhañ. Miret e oa bet evelato gant an darn 
vuiañ eus an aotrounez, hag adkemeret gant an dug. Brizhkloareg n' en doa 
klasket e lemel digant an uhelidi nemet evit e gemer evitañ a-hed holl aodoù al 
ledenez. Se a vez diskleriet-fraezh en holl destenioù a lenner en Enklask. O 
vezañ na felle ket da Vrizhkloareg kinnig d' an aotrounez an disterañ digoll, n'
eus nemet un anv da reiñ d' ar pezh a rae : laeroñsi e oa, ha netra ken.

V. - Un doare all, efedusoc'h c'hoazh, en doa kavet Brizhkloareg da 
rivinañ e varoned : goulenn evitañ ar « feurm », da lavarout eo ar gounid hag ar
mererezh eus o dalc'hioù-douar, pa oa an hêred dindan oad, e-pad holl amzer o 
minoriezh. Pal ar mererezh-se oa hepken gwaskañ gwizien an aotrou hag e zomanioù
evit lakaat arc'hant ha leveoù, ar muiañ ar gwellañ, da vont gant an dug, hep 
mirout ar c'hestell, ar manerioù, ar mereurioù, ar milinoù e-ratre. Un nebeut 
bloavezhioù evel-se a vije a-walc'h da rivinañ ha da wastañ un aotrouniezh. War 
ar poent-mañ ivez, holl destoù an Enklask a zo a-unvan. Hervez ar reolenn, kar 
nesañ ar minor a dlee kaout ar « feurm », nemet divizet e vije bet un dra all e 
testamant an hini marv.
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VI. - En diwez (diaes e vefe krediñ hep testeni Enklask 1235), Per Dreux 

ne felle ket dezhañ zoken lezel gant ar gonted, ar varoned nag ar wizien all, 
nag hep mar denjentil ebet, ar gwir da destamantañ. Hervezañ e tlee an 
testamantoù bezañ aprouet hag aotreet gantañ evit kaout talvoudegezh. O vezañ ma
venne kemer « feurm » hêrezh ar vinored, - hep reizh evel ma oa, - e vefe tu da 
gompren e c'halle enebiñ ouzh an divizoù testamantel a oa kontrol d' ar mennad-
se. Hogen kalz pelloc'h ez ae : fellout a rae dezhañ lemel digant e holl wizien 
ar galloud da reoliañ dre destamant gwardoniezh o bugale, d' ober profoù d' an 
ilizoù evit silvidigezh o ene, hag, a zo muioc'h, da aozañ penaos e vije paeet o
dleoù. War an holl boentoù-se, e tisklerie Per Dreux e oa didalvoud mennadoù 
diwezhañ ar re varv, anez bezañ aotreet gantañ. Ne c'haller ket meizañ diwar pe 
abeg en dije an dug gwennet seurt drougimplij eus e veli. Ma vije bet sevenet e 
zezo, e vije bet lamet pep frankiz keodedel digant e holl sujidi.

Kas da get galloud brientinelezh Vreizh a felle da Vrizhkloareg, distrujañ
tamm-ha-tamm ar vrientinelezh-se, lakaat, e-lec'h ar c'henreizhadur 
gladdalc'hel, un unpennelezh klok mac'homus. Da seveniñ an taol-reveulzi-se en 
doa labouret a-hed e ren, muioc'h pe nebeutoc'h e kuzh. N' eo ket souezh eta e 
vije bet dilezet-krenn, en e stourm a-enep Frañs, gant an uhelidi vrezhon a 
venne diskar, hag i o tisfiziout diouzh e zarempredoù gant ar Saozon.

Diskar labour Brizhkloareg.



Enklask 1235 a anataas splann e oa holl aloubadurioù Brizhkloareg 
nevezadurioù hep diazez e kustumoù Breizh, o terriñ groñs gwirioù an uhelidi. Da
get e tleent bezañ kaset, ha diskaret e voent. Ouzhpenn se, biskoazh ne oa deuet
Brizhkloareg a-benn d' ober d' an dud o degemer evit ensavadurioù reoliek. O 
lakaet en doa da dalvezout amañ pe ahont, hogen bep tro e oa bet a bep tu tabut,
eneberezh, emsav.

Setu bremañ ma wele e labour diskaret a-grenn. War a hañval, e klaskas 
saveteiñ eus an dismantr ar gwir en doa kemeret dre heg da zerc'hel « feurm » ar
vinored e-kerz an dug. Rak ar « feurm » a gaver meneget c'hoazh en ur skrid a 
bouez sinet e Mezheven 1237, etre Per Dreux hag un nebeut baroned.

N' eus meneg ennañ koulskoude gant an dug eus ar gwir skrapet-se nemet 
evit diskleriañ e oa kuit ar varoned hag o hêred dioutañ. En amzer warlerc'hiad 
Brizhkloareg e welimp e voe graet treuzvarc'had etre an dug hag an uhelidi war 
ar c'hraf-se.

Tiegezh Per Dreux.

Digant e wreg Alis Vreizh, marvet yaouank-flamm d' an 21 Here 1221, Per 
Dreux en doa bet tri bugel : daou vab, Yann, a renas war e lerc'h, ganet e 1217,
Arzhur, na vevas ket pell, hag ur verc'h anvet Yolanda.

D' ur mare na c'haller ket resisaat, nemet hep mar ebet goude 1226, e 
timezas gant Marc'harid Montaigu, pennhêrez da aotrouniezhoù Montaigu ha La 
Garnache e Poatev, intañvez Huon beskont Thouars. Digant houmañ en doe 
Brizhkloareg ur mab anvet Olier. Ne oa ket hemañ eus Breizh, ha n' eus ket da 
gomz anezhañ amañ.

E 1236, Per Dreux a dremenas e amzer o lakaat e vugale da zimeziñ.

E vab Yann, lesanvet Yann Rous abalamour da liv e vlev, a zimezas gant 
Gwenn, merc'h Tepot IV kont Champagn ha roue Navarra, kevredad hedro 
Brizhkloareg en e iriennoù a-enep ar rouanez. Tepot, dre ar feur-dimeziñ, graet 
d' ar 16 Eost 1236, a roas d' e verc'h ha d' e zeuñv hêrezh rouantelezh Navarra.
Per Dreux a roas da Wenn da enebarzh un drederenn eus dugelezh Vreizh.

E verc'h Yolanda a voe unanet ivez gant tiegezh ur c'henirienner. Dimezet 
e voe, en hevelep bloaz, gant Huon Lusignan kont ar Marz. Da argourou he devoe 
kontelezh Penteür, nemet kastellaniezh Yugon.

An iriennerien gozh a voe tostaet an eil ouzh egile evel-se. Hag unan 
anezho, kont Champagn, - daoust d' ar c'hwitadennoù a dleje bezañ bet ur gentel 
evitañ, - a voe douget da irienniñ ur wech c'hoazh. Kas e arme a reas a-enep ar 
roue. Ne voe skoazellet avat, na gant Brizhkloareg na gant kont ar Marz, ha n' 
en doe mui d' ober nemet goulenn truez digant Gwenn Gastilha.

Setu aze diwezhañ oberoù ren Brizhkloareg. Er bloaz warlerc'h e voe e vab 
Yann bloaz warn-ugent. Per Dreux a rankas dilezel « feurm », da lavarout eo 
melestrerezh dugelezh Vreizh ha lezel e hêr da c'houarn.
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D' ar 16 a viz Du 1237 e voe touet gwazoniezh ha fealded da roue Frañs 

gant an dug nevez, Yann I, lesanvet Yann Rous.

Bloavezhioù diwezhañ Per Dreux.

E-pad trizek vloaz c'hoazh e vevas Brizhkloareg, o vont dindan un anv 
hepken : Per Braine, marc'heg. Braine a oa un aotrouniezh eus kontelezh Dreux en
doa bet evel mab yaouaer. Betek e varv ne reas nemet en em zifretañ. C'hwec'h 



eus an trizek vloaz-se a dremenas er Reter (1238-40 ha 1248-50), o kemer perzh e
div groaziadeg. Kenrener e voe d'an hini gentañ gant Tepot Champagn ; hag en eil
e voe e-touez ar renerien vras. Etre-daou e vrezelekaas taer war vor ouzh ar 
Saozon : ne bardone ket dezho o dilez eus ar bloaz 1234. Kevrediñ a reas adarre 
an noblañs c'hall a-enep an dud-a-iliz. Ha traoù all c'hoazh.

Mervel erfin a eure e-tro dibenn miz Mae 1250, war donnoù ar Mor 
Kreizdouarek, war e zistro eus Egipt hag ar groaziadeg. E Damieta en doa 
stourmet kalonek, e Masoura hag e lec'h all dindan urzhioù Sant Loeiz.

Degaset e voe e gorf da Vro-C'hall ha douaret en abati Sant Ived Braine, 
ma weled c'hoazh er 17-vet kantved e vez, warnañ un delwenn gaer anezhañ e 
kouevr koagennet.

Per Dreux skrivagner.

(Amañ ez eus ur pennad en Istor La Borderie a-zivout barzhonegoù Per Dreux.)

Talvoudegezh ren Per Dreux en Istor Breizh.

Ar skrid war vez Per Brizhkloareg e Sant Ived Braine a zo meulus-dreist :

« Amañ e vennas kaout e vez Per, kont Breizh, eus ar gonted ar gwellañ, 
eus an uhelidi ar c'hentañ, hael, madelezhus, a sevenas traoù bras dre e herder.
»

Ober eus ar priñs-mañ ar gwellañ eus ar gonted, ar c'hentañ eus uhelidi 
Frañs, zoken an herañ, en abeg d' e spered, d' e gadarnded, d' e largentez, a zo
reizh marteze. Her a-walc'h e oa, anat eo, evit kaout mennadoù uhel. Hogen diaes
eo lavarout en deus sevenet traoù bras.
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Dalc'hmat er c'hontrol, - nemet e Kastell-Briant, - ez eas da fall e 

oberennoù. Mar klasker resisaat disoc'h e ren e Breizh, petra a gaver ? Daou 
zarvoud hepken, pouezus e gwirionez, hogen hep bezañ pouezus a-walc'h e-keñver 
an holl strivadennoù, embregadennoù, stourmadennoù a leunias ar ren-se : 
adstagañ ouzh an domani dugel kastellaniezh Plouarzel-Breizh-Uhel, ha stagañ 
outañ kontelezh Penteür ha brasañ darn kontelezh Treger. Rak, daoust ma voe 
anataet gant Enklask 1235 al laeroñsi graet gant Brizhkloareg diwar-goust Herri 
Avaogour, ne dizhas ket hemañ adperc'hennañ domanioù e dad, ha ne chomas gantañ 
nemet kontelezh Ouelou. Evel hon eus lavaret, un dra vat e voe diouzh sellboent 
ar politikerezh, hogen tamall a ranker an nerzh implijet. Souezhus eo zoken ne 
vije ket bet rediet Brizhkloareg gant Loeiz IX da reiñ da Herri Avaogour un 
digoll evit darn da vihanañ eus ar gaou graet outañ.

Ar striv taer graet e-pad keit amzer gant Brizhkloareg da ziskar 
ensavadurioù ha boazioù kozh Breizh a c'hwitas krenn. E 1230, evit plegañ da 
vuilh ar Pab Gregor IX, en doa ranket ehanañ da glask bihanaat galloud ar gloer.
War-lerc'h Enklask 1235, e holl aloubadennoù war wirioù ha dreistwirioù ar 
c'hladdalc'herien, a oa bet enebet outo a-hed ar wech, stourmet outo alies, a 
yeas da netra.

Ha koulskoude ne oa ket fall penn-da-benn mennadoù ha raktresoù Per 
Brizhkloareg.

An « trederannadur » hag ar « pred eured », evel ma vezent aozet en e 
amzer, a yae en tu all d' ar reizh. Astennidigezh dreistment beli ha frañchiz an
dud-a-iliz a oa noazus-bras, ha Sant Loeiz, a ouzer, a damalle implij, pe 
gentoc'h reimplij difur an eskumunugenn.

Ur c'hustum gouez e oa ar gwir-peñse. Brizhkloareg, gwir eo, ne felle ket 
dezhañ terriñ ar c'hustum-se, hogen mirout evitañ ar gounid dioutañ. Bez' e oa 



a-enep kreskiñ niver ar c'hestell-kreñv, a lakae ar brezelioù prevez da baotaat.

Mat e oa adreoliañ seurt boazioù fall, hogen gant eeunded, kerreizhded ha 
furnezh. Brizhkloareg, pa veze kontroliet, a daere, a gounnare, a yae dreist ar 
gwir. Ac'hano muioc'h a drubuilhoù hag a gammoberoù eget kent. Dre ma tage an 
holl, e savas an holl en e enep. Setu perak e c'hwitas.
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Ret anzav evelato, ma ne zeuas ket a-benn da reizhañ ar boazioù a vije bet

mat o distrujañ, ez aozas o diskar dre embann e oant fall ha dre stourm outo. Ar
re o deveze da c'houzañv en abeg d' ar c'hammvoazioù-se, pe gammvoazioù all, a 
gemeras ar pleg da sellout ouzh an dug evel ouzh o gwarezer-natur. Hag evel-se e
teuas ar veli dugel da gaout ur stad nevez, a dlee bezañ pouezus a-c'houdevezh.



504
L. ANDOUARD

E Breizh Hiziv...

UR SIZHUNVEZH e Kamp er Vrezhonegerien e Kemper

Pa erruis e porzh-houarn Kemper e voen re laouen o kavout va mignoned ha 
kenc'hoarierien Tereza ar C'horr ha Jilberzh Bruneau ouzh va gortoz. Goude evet 
pep a vanne e kemerjomp ur c'harr evit mont da Skol St-Erwan ne ouiemp ket re 
vat e pelec'h edo. En em gavout a rejomp eno ur pennadig a-raok seizh eur. Un ti
bras-kenañ eo eus ar skol ha hi savet war un dosenn ma weler kêr Gemper oc'h en 
em zisplegañ en traoñ. Evit mont betek enni e ranker krapat gant ur straedig 
serzh a-walc'h a reer straed " Feunteunic ar lez " anezhi (moarvat " F. war-laez
"). Goude treuzet ar porrastell e tegouezher en ul liorzh bleunvek-holl, heverk 
dre wezennoù palmez, blevek o c'hefioù, a rofe, sur a-walc'h, un neuz reterel 
dezhi ma ne vefe ket gwelet etrezo tourioù betek mistr an iliz-veur.

Burev KEAV a zo e penn un diri bras hag eno e kaver an Itron de Bellaing 
ha Paol Kalvez o tegemer ar gamperien.

An Itr. de Bellaing a voe mat a-walc'h evit diskouez din va c'hambr a zo, 
evel ar re all, dindan an doenn en 3-vet estaj. Ret eo pignat eta evit mont 
dezhi hag, ouzhpenn-se, ober hogos tro an ti a zo displeget war tri c'hostez ur 
c'harrez bras.

Er predva, a zo a-rez an douar hag a-gleiz d' an nor-dal, e kavan an 
talabadav a vez, peurliesañ gant tud yaouank laouen d' en em gavout a-gevret da 
vare ar predoù. Anavezout a ran en o zouez meur a hini am eus gwelet dija e 
Kintin, daou vloaz a zo, pe e Krec'hen warlene.
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Goude koan, beilhadeg, an hini gentañ eus ar C'hamp. Un hanter-kant bennak

a dud a zo en em gavet a-benn bremañ. Goude kemennadurioù diwar-benn ar vuhez er
c'hamp e sav pep hini war al leurenn a zo er sal evit dibunañ e anv, e oad, e 
stad-a-vuhez, penaos hag abaoe pegoulz en deus kroget da zeskiñ brezhoneg, 
h.a... Un doare eo da lakaat an dud d' ober anaoudegezh an eil re gant ar re 
all. Gwelet em boa ober e-giz-se daou vloaz a zo, e Skol-hañv ar Bleun-Brug, 
nemet eno e oa pep tra e galleg (*). Fentus eo a-wechoù an diskleriadurioù roet 
gant ar gamperien en ur brezhoneg pell, alies, da vezañ flour. Merzout a ran 
diouzhtu eo tud Sceaux ar re niverusañ. Seizh pe eizh a zo anezho, merc'hed 
dreist-holl. Ur C'hembread bennak a zo eno ivez hag ur plac'h yaouank eus 
Iwerzhon : Neamh, merc'h hor c'heneil Alan Heusaff.

Sul 16 a viz Gouere. - Er c'hamp ne vez ket graet skol war ar sul. Neuze e
c'hell an dud ober pezh a garont. Un oferenn vrezhonek, lavaret gant an Ao. 
Troal, a zo da unnek eur hag ur c'halz eus ar gamperien a ya d' he c'hlevout.

Evidon, n' am eus ket bet amzer d' ober evelto, re a-zevri edon neuze gant
Tereza, Bruneau hag e verc'h Monika oc'h aozañ sal vrasañ ar skol evit an 
abadenn lakaet da beder eur. Dre zichañs, ne voe ket tu d' ober ul leurenn. 
Stignet ez eus bet avat ur gordenn a-dreuz d' ar sal ha lakaet a-istribilh warni
hag a bep tu rideozioù gwenn ar prenester ha re zu degaset ganin. Evel-se 'ta ma
ne vo ket a leurenn-c'hoari e vo, d' an nebeutañ, ur rideoz da zigeriñ a-raok 
stagañ ganti. E-kreiz m' edomp gant hol labour ez erru Soazig Senechal, ha hi 
matezh vihan " Gwreg an toer ". Emañ ganti un toulladig paotred ha merc'hed eus 
Menez Kamm hag un ugent bennak a re all a zle dont ac'hano, en endervezh, da 
welout an abadenn.

Goude merenn, e labouromp holl a-gevret war an abadenn : pezh-c'hoari ha 



barzhonegoù hag ur vad eo gallout ober se ur wech pe ziv muioc'h rak, evidon, 
disoñjet em boa meur a dra.

Da beder eur rik e krog dibunadeg laouen an arvesterien da loc'hañ etrezek
ar sal vras, dindan volzioù ar c'hloastr. Bleniet eo gant Rosmorduc o c'hoari 
tonioù skañv war e violoñs ha, war e lerc'h, e teu un toulladig paotred ha 
merc'hed yaouank o tañsal. Mesket gant ar gamperien ez anavezan Langleiz, a 
savas KEAV a-unan gant Vefa de Bellaing ha Ronan Huon, an Itron Gemere, Per 
Lemoine, Ar Beg, Ivona Varzhin, eus Brest, an Itron Vazhe a voe unan eus an dud 
a c'hoarias " Gwreg an toer " ar wech kentañ e Roazhon e 1942, an Ao. Kerrien, 
eus Lanuon, h.a. Menegomp ivez an espernour, ur mell beleg a Vro-Leon anezhañ, 
ha 5 pe 6 servijer eus ar Skol.

(*) Tereza ar C'horr ha me a oa bet ar re nemeto oc'h ober gant ar brezhoneg.
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Leun-chouk e oa ar sal pa grogas an abadenn. Goude un nebeut komzoù gant 

Paol Kalvez o tegas da goun e oa ar 25-vet gwech e oa digoret ar c'hamp hag e oa
tremenet drezañ miliadoù a dud, en o zouez un toullad brav a Gelted tramor, e 
voe klevet an tri zaol boaz o tigeriñ da vat an abadenn. Kavet e vo, war-lerc'h 
ar pennad-mañ, ar roll anezhi.

Al lun 17 a viz Gouere. - Da seizh eur e tint ar c'hloc'h da lavaret d' an
dud eo poent sevel. Da eizh eur ha kard, dijuni. Ar c'hafe n' eo ket fall nemet 
gwan un disterañ. Da nav eur prezegenn gentañ gant Ronan Huon. Goude un nebeut 
komzoù diwar-benn ar genurzh, ret he mirout e-mesk tud galvet da vevañ a-gevret,
e komz eus Y. Drezen a zo aet da Anaon eizh deiz war-lerc'h Armañs ar C'halvez. 
Degas a ra da soñj petra e voe e vuhez hag e labour skrivagner, darn eus e 
oberoù o vezañ bet moulet war " Al Liamm " pe adembannet gantañ, evel, da skouer
" An dour en-dro d' an inizi ". Kemenn a ra, ouzhpenn, e teuio a-zindan ar wask,
a-raok fin ar bloaz, " Skol louarn Veig Trebern ", e ziwezhañ hag e bouezusañ 
oberenn.

Da nav eur e krog ar skol a bad betek dek eur hanter. Pevar c'hlas a zo :

Ar c'hlas izel evit ar re n' int ket aet pell e studi ar brezhoneg, an « 
deraouerien », dindan renadur an Ao. Souffes-Desprez.

An eil klas, renet gant Anna 'r Beg evit ar re a oar un tamm mat a 
vrezhoneg dija.

Klas an Trec'h kentañ, gant Ronan Huon en e benn. Hag erfin ar C'hlas uhel
evit an holl re all ; renet eo hemañ gant Paol Kalvez.
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N' ouzon ket re vat petra zo bet graet en tri c'hlas kentañ. N' eo ket 

heñvel, avat, evit ar C'hlas Uhel peogwir on-me bet lakaet da skoliad ennañ. 
Goulennet e veze diganeomp sevel ur pennad diouzh hor c'hoant, pep pennad o 
vezañ lennet ha difaziet gant an holl asambles goude. N' eo ket fall an doare-
kelenn-se nemet e oa diaes, a-wechoù, notenniñ petra a oa a-dreuz er pennadoù pe
a seblante bezañ. Souezhet e voen, gwechoù 'zo, gant pennadoù bet savet gant tud
a oa er skol izel daou pe dri bloaz a-raok hag a skriv bremañ ur yezh aes, 
plijus hag hogos peurreizh. Daoust hag emañ ur rummad skrivagnerien nevez o tont
war wel ? Da hetiñ e vefe rak emañ ar rummad kozh o steuziañ buan a-walc'h, 
siwazh !

Un dalvoudegezh all a oa gant an doare-kelenn-se peogwir e vo kaset darn 
eus ar pennadoù savet da gelaouennoù brezhonek a zo berr ganto an danvez da 
embann.

MERENN (evel lein ha koan) a rank bezañ kaset da benn e korf un eurvezhig.
Se 'zo reolenn Skol St-Erwan ha neuze n' eus ket tu da straniñ. Un daoulagad 
bennak a zo bepred digor en ho kichen ha kerkent ha goullonderet ur plad pe un 



asied e vez lamet kuit a-ziwar an daol ha kaset d' ar gegin. Strizh eo ar 
reolenn hag ar mitizien, enskrivet an holl anezho en ur vreuriezh-labour, a rank
echuiñ o devezh d' an eur merket.

PREZEGENN. - Goude echuet skolioù ar beure, war-dro dek eur hanter, e krog
da unnek eur ur c'hoari all. D' al lun 17 a viz Gouere e oa bodet an dud er sal 
vras evit klevout Per Denez o prezegenniñ diwar-benn ar yezhadur. N' ouzon ket 
hag-eñ o deus an holl gamperien komprenet ar prezegenner. Ne gredan ket. Lod 
anezho a oa re verr ha re yaouank c'hoazh o brezhoneg evit-se. Ha, koulskoude, 
Per Denez a zo, d' am meno, ur gwir gelenner a gomz hag a zispleg an danvez 
meret gantañ en doare da vezañ meizet. Ouzhpenn-se ez eo ur blijadur bezañ ouzh 
e glevout rak doareoù e zremm, e vousc'hoarzh hag e fentigelloù a c'hell 
diroudennañ ar re siriusiañ.

Berr-ha-berr setu pezh en deus displeget. Fazi pennañ hor yezhadurioù eo 
da vezañ bet savet war skouer re al latin hag ar galleg. Ac'hano ar pouez bet 
roet da c'herioù-stagañ evel pehini ha pere, gwechall, ha, bremañ, da a, e, na 
ha ne. E gwir, e labour spered ar Vretoned en un doare dioutañ e unan hag e stag
ar gerioù an eil re ouzh ar re all en un doare disheñvel krenn diouzh ar yezhoù 
all. Ar brezhoneg a rank eta bezañ studiet evitañ e-unan ha gwazh a se evit ar 
yezhoù all evel ar galleg pe ar saozneg.
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En endervezh ez eus bet ur valeadenn a gasas ar gamperien da gentañ da 

chapel Ti-Mamm-Doue, tost da Gemper, ha goude d' ar Stangala. Diskenn a rejomp 
betek ribl an Oded gant ur wenodennig goant kenañ. Tomm berv e oa an amzer, 
koumoulek holl ha duoc'h-duañ an oabl. Anat e oa edo un arnev e gor. Setu perak 
ne zaleas den war hent an distro. N' edomp ket erru er Skol ma tarzhas an arnev 
ha ma strakas ar c'hurunoù a-zioc'h Kemper ha, pa errujomp er porrastel, ne oa 
ket ur « feunteunig » a gavjomp eno met ur froud o kas war draoñ a-benn herr e 
zourioù kailharek.

Ar meurzh 8 a viz Gouere. - Hiviziken e tremenas ar vuhez er c'hamp war 
batrom al lun. Dre vras, skol diouzh ar beure, baleadenn goude merenn, beilhadeg
diouzh an noz, hag evit lod, troioù hir pe hiroc'h e kêr goude. E-pad ar 
sizhunvezh a dremenis er c'hamp ne voe ket a brezegenn estreget hini Per Denez 
ha, goude holl, e kredan-me e voe ur vad. Re duet e vezomp-ni, Bretoned, da 
brezegenniñ.

Untonelezh an devezhioù a veze troc'het hepken gant ar weladennerien pe 
gant kamperien nevez o paouez en em gavout, evel, da skouer, pa erruas Ivona 
Gonan ha hi o tont eus ar C'hanada goude un tamm tro en he Bro-Dreger c'henidik.
Ar baleadennoù ivez a gemme bemdez, ar brezegennig goude lein ivez. Tro-ha-tro e
voe klevet R. Huon, P. Kalvez hag an It. de Bellaing o komz a-zivout ar 
skrivagnerien aet da anaon, nevez 'zo ha keuziet gant an holl. E gwir, eñvor Y. 
Drezen, Arzel Even, Armañs ar C'halvez ha Kerlann - Doue d' o fardono ! - a veze
bepred er c'hamp peogwir e oa bet roet o anvioù d' ar c'hlasoù m' en em vode 
enno ar gamperien.

D' ar meurzh, eta, ez eas ar gamperien da Sant-Voran (Ste-Marine) ha tro o
devoe da sellout ouzh ar pont nevez-flamm bet savet eno a-us da aber an Oded. 
Siwazh ! stanket e oa ar gweled gant ar vrumenn. Un dra gaer e voe, memes tra, 
sellout en traoñ ouzh ar bagoù-bale o sevel er stêr bountet gant un avel a-du. 
Echuet e voe an endervezh war an traezh hag en dour evit lod eus ar gamperien.

Ar merc'her 19 a viz Gouere e kemeras steudad kirri-tan ar c'hamp hent 
Benoded ha, goude, hini Gouesnac'h evit mont da Chapel Santez-Varba. Ne seblant 
ket bezañ kozh-kozh nemet eo lec'hiet brav war ribl ur c'hoad. Tremenet e voe an
endervezh eno, lod eus ar gamperien o c'hoari, lod all o tiskuizhañ. Unan 
bennak, zoken, a voe gwelet o lenn brezhoneg.
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Un dudi eo mont gant hentoùigoù Kernev-Izel, hag int ken gwezennek 
c'hoazh. N' em bije ket kredet e oa c'hoazh kement a lec'hioù peoc'hus en ur vro
darempredet stank gant an douristed ha m' emañ an adlodenniñ hag an toullañ 
karrhentoù oc'h ober o reuz evel e pep lec'h. Tro o deus bet lod ac'hanomp d' o 
anavezout gwelloc'h eget rekis rak an diskleriadurioù war an hent o vezañ berr, 
un tamm, e kollas meur a hini o hent. Evel-se ez eas hor c'harrad betek 
Gouesnac'h. Aliet e voemp da vont war hor c'hiz ha da gemer « an eil hent war an
tu kleiz ». Hemañ, avat, hor c'hasas e-kreiz ar parkoù ha tost d' ur vereuri 
vihan. Maouez an ti hol lakaas a-benn ar fin war an hent mat dre aliañ ac'hanomp
da vont « seizh kant metr pelloc'h ».

D' ar yaou 20 a viz Gouere e teuas paotred ar Radio ar Skinwel gant 
Charlez ar Gall en o fenn. Goude merenn, hag enskrivet ganto ur gentel vrezhonek
graet gant an Ao. Souffes, ez ejomp holl da Chapel Sant-Kadou. Al lec'h a zo 
dispar, gwezek holl ha, da vont betek ennañ, e tremener dindan ur volz c'hlasvez
eus ar blijusañ. Ar chapel, koshoc'h eget hini Santez-Varba, a zo ur gwir 
braoig. Lenn a raer e-traoñ ur prenestr krommvegek " 1632 ". Ur c'halvar 
kizellet-holl a zo en he c'hichen nemet eo hanter-guzhet gant ar goudor graet d'
un aoter vaen a zo bet staget outañ. Un druez eo rak ken aes all e vije bet he 
lakaat peg ouzh ur voger eus ar chapel. N' heller ket lavaret eo dilezet ar 
chapel peogwir ez eus un doenn nevez warni nemet ne ziskouez ket bezañ dalc'het 
e-ratre. Ezhomm a vefe distrouezhañ tro-dro ha, kuit a fideled, en deus un hed 
gwenan graet e annez enni. Dirak ar chapel ez en em vodas tud ar c'hamp da ganañ
" An anduilhenn " evit paotred ar skinwel.

D' ar gwener 21 a viz Gouere ez ejomp betek an Oded ma kaver ur vilin-
baper brudet hag ar mirdi savet gant Gwennael Bollore. Hag eñ douget kenañ d' ar
mor ha d' ar bigi ez eo bet gouestlet e virdi gantañ d' ar pesked ha dre vras da
vuhezeged ar mor. War ribl ar stêr Oded emañ, en ur seurt kompezennig, tro-dro 
dezhi gwez, lod en o sav, lod all diskaret. Sur-mat he deus Ivona Gonan soñjet, 
o welout al lec'h koant-se e " Lenn ar C'hlujuri ". Ken koant-all eo ar mirdi 
hag, ouzhpenn, kempenn hag urzhiet-brav. Enor a ra d' e saver ha da Vreizh. Ne 
c'hellas ar gamperien nemet teurel un damsell war ar pesked, lod anezho bev-mat,
ar c'hrestenneged hag ar bezhinennoù. Peadra a vefe da dremen eno eurvezhioù 
hir. Koulskoude, ne voe ket ar gamperien evit krediñ e c'helle bezañ paket e 
morioù Breizh kemend-all a besked iskis dre o ment pe dre o stumm pe c'hoazh dre
o gouenn. Ar " coelacanthe ", avat, a zo eno, o neuial er formol, ne voe ket, a 
dra sur. E Foz ar Gomored, ne lavaran ket. Pezh priziusañ ar mirdi eo, moarvat, 
ha n' on ket evit derc'hel soñj penaos e reas Paol Kalvez anezhañ, hag heñ 
blenier ha jubennour hor strollad, bamet m'edon gant ar pikol pesk ragistorel-
se.
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Bet o devoe ar gamperien, goude gweladenn ar mirdi, o adverenn e-kreiz ur 

prad aloubet-holl gant an heol. N' oa eno nemet lod eus an dud ha ma venegan 
kement-se eo dre ma voe c'hoariet da « biv on-me ? » pezh a ziskouezas n' eo ket
hor yaouankiz gwall-ouiziek war hol lennegezh a-vremañ - hep komz eus an hini 
gozh - peogwir unan eus hor gwellañ brezhonegerien yaouank a ziskouezas bezañ 
dianaoudek eus ar barzh Gwilherm Berthou Kerverziou !

Ar sadorn 22 a viz Gouere. - Baleadenn da Lokorn ha da draezh Malouan. Ne 
dis ket. Rak-se ez on-me divarrek da lavaret tra diwar he fenn. Mont a ris e 
kêr. A-benn neuze en doa Kemper kemeret e neuz gouel ha pezh a welis eno a voe 
a-walc'h d' am c'hennerzhañ da vont kuit antronoz.

War hent an distro e tremenis dre stal an It. Gemere a oa leun a dud. En o
zouez e oa ur mell den e-kreiz e vrud ha souezhet e voen pa voe lavaret din e oa
Youenn Gwernig rak gwelet em boa anezhañ bepred em spered dindan stumm ur paotr 
treutik. Bez' e ris anaoudegezh gant hor barzh a bedis da zont da gaout e goan, 
gant e wreg ar ganerez kan-ha-diskan a oa gantañ, er c'hamp, pezh a reas. Evel-
se o devoe ar gamperien an eurvad d' e glevout o kanañ en ur en em eilañ war e 



c'hitar. Ur blijadur vras e voe ivez ouzh en glevout o tibunañ :

« BreTOned, BreTOned, BreTOned (mat), 
BreTOned ya 'vat, ... »

En ul lec'h, evel Kamp Kemper, ma ren ur brezhoneg plat hag unton, alies e
santas meur a hini, moarvat, o klevout Y. Gwernig, talvoudegezh ar pouez-mouezh 
en ur yezh heson evel hon hini. Ra vezo trugarekaet eta evit ar gentel-se !
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Ar sul 30. - Dihunet e voen war-dro div eur gant ar glav " Kêr a oa 

kousket ha divemor " bepred, siwazh ! A-boan ma kleved c'hoazh, pell-pell, 
bommoù kanaouennoù : drailhennoù diwezhañ ar fest-noz !

Da zek eur, pa gemeris an tren, e talc'he c'hoazh ar glav da gouezhañ, un 
druez ! Redek a rae an dour dre gement san ha kan a oa e kêr. Dre ar straedoù 
gleb ha lufrus e kantree strolladoùigoù tud evel dianket. Lod a zistroe d' ar 
gêr buan-ha-buan. Evidon, n' em boe keuz ebet da vont kuit. En disglav edon da 
nebeutañ !

Goude Montroulez e savas er vichelinenn ur gwaz hag e wreg e-kreiz o brud.
Azezañ a rejont em c'hichenik hag int o terc'hel da varvailhat e brezhoneg. 
Edon-me o lenn " An toull en nor " hag, o verzout e sellent ouzhin gwech ha 
gwech all, e kuzhen aketus ar galleg gant ur follenn wenn. Toullañ kaoz a rejomp
hag o tiskouez va levr e lavaras an den : « Kavet e vez c'hoazh levrioù seurt-se
? » Pell emañ c'hoazh Yann diouzh e gazeg ! a soñjis. Ret e vo eta derc'hel meur
a gamp, evel hini Kemper, a-raok na adkavo pobl Vreizh an emskiant eus he 
gouenn, eus he yezh hag eus he sevenadurezh !

ABADENN GEMPER
16 a viz Gouere 1972
Roll an abadenn

I. - BARZHONIEZH
a) Lennegezh a-vremañ gant
An ebeulig gwenn gant LANGLEIZ (Tereza)
Bez 'ez eus gant R. HUON (Bruneau)
Daouzek a vin kerzu gant P. DENEZ (Andouard)
An erc'h war an enezeg gant M. GLANNDOUE (Tereza)

b) Lennegezh-pobl
Gwerz an Arc'hantek.
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II. -"GWREG AN TOER"
Drama en un arvest gant Tangi MALMANCHE. Displeget e vo evit an teirvet gwech 
hevlene gant :
Tereza AR C'HORR Elen, gwreg an toer
Soazig SENECHAL Katou
J. BRUNEAU Lom, an eil-mestr
L. ANDOUARD Tomaz, an toer
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Y. E. Plourin

SKOL LOUARN VEIG TREBERN

Tud zo a ra gant ur brezhoneg " lennegel ", skiantel ha me oar-me ! A-
wechoù, siwazh, o yezh a zo ganti ul liv diwad dre vezañ re c'hlan. Ne dalvez 
ket ar boan skeiñ gante, ezhomm ez eus dioute. Evel ma lavarer, ret eo uzañ al 
louarn en e groc'hen. N' eus ket tu d' ober a-hend-all. Pep adc'hanidigezh he 
deus bet he hudstrilhourien, anat eo.

Met m' hoc'h eus c'hoant d' ober skol-louarn d' ar seurt brezhoneg evit ur
wech, hastit da lakaat ho krabanoù war levr diwezhañ Youenn Drezen. Ma plij 
deoc'h hentoù don, meinek, priek, diaes a-wechoù met leun a frond hag a vuhez 
kentoc'h eget an hent bras a gas ac'hanoc'h plaen, buan ha resis eus ul lec'h d'
unan all, n' hoc'h eus nemet mont warlerc'h Veig Trebern hag e gamarad bihan 
Paotr Teo.

Youenn Drezen a zibun e istor evel ma vije-eñ an " omniscient narrator ", 
evel ma lavar ar Saozon, da lavarout eo, an dezreveller a oar pep tra. N' eo ket
an doare-se unan eeun da implij rak kouezhañ a reer prim e traoù diwir hag arzek
pe ne vezer ket ur skrivagner ampart-kenañ. Er c'hontrol, ma teuer a-benn da 
ziwall eus an tech-mañ, ur gontadenn displeget gant un " omniscient narrator " a
zo kalz pinvidikoc'h, evel just, eget pa vije kontet dre vouezh un den hepken e-
touesk holl re an danevell. Youenn Drezen a zo deut a-benn d' hen ober en ur 
dresañ buhez pemdeziek daou baotr hag hini o ziegezh e-mesk pobl ar vicherourien
hag ar genwerzherien e Pont-'n-Abad hanter-kant vloaz zo. Ma oa Bilzig, e levr 
Fañch al Lay, ur seurt " picaro " brezhon, Veig Trebern a zo ur paotr bihan 
heñvel ouzh kalz re all, tostoc'h ouzhimp. Da vezañ gwiroc'h en deus ar 
skrivagner implijet yezh e rannvro, dreist-holl en divizoù a zo niverus. Ster 
gerioù zo n' eo ket splann evit tud ha n' int ket Bigoudenned, met n' eus forzh,
Youenn Drezen a oar c'hoari gant ar geriadur. Ma kav deoc'h n' eo ket klok a-
walc'h roll ho touadelloù, kemerit al levr pajenn 28, ha deskit ; kement-se a 
servijo deoc'h bepred d' en em zifenn er bed kriz-mañ, en ho karr-tan da skouer.

514-515
E-pad an toullad deizioù m' eo chomet Veig pell eus ar skol en deus desket

ur bern traoù. Pell diouzh difennoù ha gourc'hemennoù ar mestr-skol, re e gerent
hag ar re vras, en deus kejet gant ar vuhez evel m' emañ, gant ar bed. Ober 
skol-louarn a zo bet kalz plijusoc'h ha talvoudusoc'h war un dro eget ur reuziad
mat er skol.

Setu aze marteze ar gentelig en doa c'hoant Youenn Drezen da reiñ en ur 
zisplegañ an istor evit hor brasañ plijadur. Hetiñ a reomp e teuio an eil lodenn
buan er-maez eus ar wask.

Skol-louarn Veig Trebern, gant Youenn DREZEN, Levrenn I (200 p. 16 X 24), 
embannet gant Al Liamm. Golo gant J. J. Le Bourhis. - Priz : war Lafuma, 
niverennet, 30,00 lur ; war baper all, 25,00 lur. Mlle J. Queillé, 47, rue 
Notre-Dame, 22200 Guingamp, c.c.p. 1136-82 Rennes.
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NOTENNOU

Profoù

Degouezet eo ganeomp ar profoù-mañ e-korf an daou viz tremenet :

MIZ GWENGOLO : 
J. M. Bouessel du Bourg, 40 lur.

MIZ HERE : R. G., 50 lur ; K. Giraudon, 15 ; Y. Le Goas, 20 Y. Gueguen, 20 ; R. 
Ansquer, 10. 
- War un dro : 115 lur.

Degouezhet zo ganeomp 3 068,73 lur abaoe derou ar bloaz. Bennozh Doue d' an holl
dud.

Lizhiri 

Setu amañ un arroudenn eus ul lizher bet kaset deomp gant hor c'houmananter A. 
S. : « Skrivet am eus deoc'h n' eus ket pell e-sell da adneveziñ va c'houmanant.
Abaoe, em eus bet diganeoc'h an niverennoù 152 ha 153 eus " Al Liamm ". Ho 
trugarekaat a ran eta. Disoñjet hoc'h eus avat kas din an niverenn 151, a 
lavaren deoc'h n' am boa ket bet. Spi bras am eus e vo kaset din ar buanañ 
posubl. Ken dudiet on gant troidigezh Istor Breizh La Borderie ma 'n em gavan 
nec'het dre ma vank din ur pennad bras anezhañ. »

*

Digant L. A. hon eus bet evezhiadennoù war an notennoù. Setu int : « War 
fonnusaat ez a an Notennoù el " Liamm " hag un dra vat eo se. Desket em eus me 
va-unan meur a dra ganto. Nemet da ziwall ez eus e rofent ul liv re bolitikel d'
an dastumadenn. Ret eo kempouezañ an notennoù politikel gant darvoudoù 
sevenadurel, notennoù diwar-benn Breizh ha notennoù diwar-benn ar bed h.a. Setu 
va meno da nebeutañ. Un dra diaes eo a rankfe bezañ graet koulskoude.

« Ret e vefe teurel evezh bras ouzh ar brezhoneg embannet gant " Al Liamm ". 
Perak strivañ a-zevri da ziaesaat betek re ha diezhomm ar yezh. Daoust ha n' eo 
ket « galleger », da skouer, kalz eeunoc'h, bravoc'h ha skañvoc'h ha gwelloc'h e
pep doare eget « gallegkomzer », savet a-ziwar skouer ar saozneg « french- 
speaker ».

*

Setu amañ evezhiadennoù all digant B. N. : a Evel darn vrasañ al lennerien 
moarvat, e kavan dudius-tre an notennoù a gaver bremañ e dibenn pep niverenn da 
heul an notennoù boas. Ur bihanniver a vo marteze evit lavarout e tle " Al Liamm
" bezañ ur gelaouenn lennegel-rik hep keleier armerzhel, politikel pe 
gevredigezhel. Lavarout kement-se a vefe disoñjal n' eus kelaouenn vrezhonek all
ebet a vefe lennet gant holl gostezennoù an Emsav, ul « liamm » eo evit mat ha 
reizh eo e rofe keleier diwar-benn buhez an Emsav, buhez ar vro ha buhez broioù 
all...
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« Un draig a zo kasaus koulskoude : skrivet e vez an anvioù-lec'h e meur a zoare
(« Saint-Carreuc », Sant Kareug, e Hennebont », Pondi ?, « Plemet ») pe er stumm



gallek, ret e vefe d' ar Vrezhonegerien en em glevout evit mat a-zivout 
reizhskrivadur an anvioù-lec'h. Ne gav ket deoc'h ? »

*

« Kavet am eus mat niverenn diwezhañ " Al Liamm ". Diaes eo din laverout kement-
mañ, peogwir ez eus pennadoù enni gant va mab, ha pennadoù all gant va 
studierien - a zo ivez, un tammig, va mibien... pe va merc'hed. Eus ar pennadoù 
savet, pe troet, gant ar re-se ne gomzin ket eta. Fellout a ra din lavarout avat
pegen talvoudus am eus kavet skrid Jilberzh Foix. Un dra souezhus a-walc'h, 
goude ar mareoù kriz ha dispac'hel bevet gant an emsav - ha n' ouzon ket mat 
perak e lavaran « goude », rak e-kreiz ur mare kriz ha dispac'hel emeur c'hoazh 
- ma, un dra souezhus eo eta na skrivfe ket ar Vretoned muioc'h diwar-benn ar 
pezh o deus bevet. N' emañ ket ar gudenn gouzout hag-eñ emeur a-du pe a-enep. An
dra-se a zo un afer all. Ar pezh a c'houlenner digant an dud eo ar wirionez, 
gwirionez ar pezh o deus bevet hag ar pezh o deus kredet. Gwirionez o buhez evel
Bretoned. Ha pegen skort, pegen treut eo an daneveiloù war vuhez trubuilhet ar 
Vretoned - stankoc'h eo, dre chañs, o eñvorennoù yaouankiz. E-pad ar brezel ez 
eus bet Bretoned enket e pevar c'horn ar bed. Goulenn a reer diganto o zesteni. 
Goulenn a reer diganto kontañ ar pezh o deus bevet, hepmuiken. Er c'heñver-se e 
kavan talvoudus skrid J. Foix, ha spi am eus e roio deomp tammoù all eus istor e
vuhez ; ma 'z eus tu, an istor en e bezh eus ar mare ankenius en deus treuzet. »
- P. D.

*

Digant V. B. : « Gant kalz a blijadur em eus lennet sinadurioù tud yaouank war "
Al Liamm " diwezhañ. Gwelout a rit emad ar rummad nevez o tont da labourat gant 
ar re goshoc'h egeto.

« Hag an taolioù-arnod n' int ket fall tamm ebet. Plijet kalz he deus din 
danevell Gwendal Denez : " Un den evit ar marv ". Ar pennad diwezhañ anezhi 
(marv Lan) a zo mat-kenañ e-keñver lennegezh. Donezon ur gwir skrivagner a zo e 
Gwendal, ret dezhañ bremañ pleustriñ mat e skridoù, rak, war ar vicher-se eo ret
labourat ivez, evel war ar micherioù all. »

*

Digant R. H. : « Dudius-tre em eus kavet niverenn " Al Liamm " Gwengolo-Here, 
enni pennadoù niverus ha disheñvel an eil diouzh egile. »

Niverennoù kozh " Al Liamm " da werzhañ

Adlakaat a reomp amañ roll ar skouerennoñ da werzhañ :
1, 2, 4, 5, 6, 7, 25, 29, 30, 32-33, 36, 37, 43, 53, 62, 63, 64, 65, 67, 69 
betek 153 (nemet an niverennoù 98 ha 100 hag a zo diviet).
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Priz an niverennoù a zo :
- 1, 2, 4, 5 : 4,00 lur ar pezh ;
- an niverennoù all : 6,00 lur ar pezh (nemet an niverennoù 32-33, 62, 65, 126, 
151 a goust 8,00 lur ar pezh).

Tu a zo da gaout ar bloavezhioù klok-mañ :
- 1959 (72-77), 60 (78-83), 61 (84-89), 62 (90-95), 64 (102-107),
65 (108-113), 66 (114-119), 67 (120-125), 68 (126-131) 69 (132-137), 70 
(138-143), 71 (144-149).

Menegomp e kaver en niverennoù da heul pennadoù war : Jord ar Mee (niv. 73), 
Beilhadegoù Treger (88), Herve Maze (96), Jarl Priel (112 ha 113), Yeun ar Go 
(115), Bro-Iwerzhon (120), Kerlann (138), Roparz Hemon (142), Arzel Even hag 



Armañs ar C'halvez (150), Youenn Drezen (151). En niverenn 106 ez eo bet 
embannet reuz-c'hoari Goedgouredhen, " Roue an Inizi ", sonerezh ha komzoù.

An niverennoù a vez kaset kuit a vizoù-post.

Trugarez d'an holl re o deus hor skoazellet endeo en ur brenañ niverennoù kozh.

Ar goulennoù a zo d' ober da : P. LE BIHAN, 16, rue des Fours-à-Chaux, 35400 
Saint-Malo - c.c.p. 5349-06 Paris.

Kuzul ar Brezhoneg

Bodadeg-veur bloaziek Kuzul ar Brezhoneg a zo bet dalc'het e Sant-Brieg d' ar 
Sul 12 a viz Du 1972, eus 14.30 da 18 eur.

Dileuridi an 18 kevredigezh o deus graet ur sell war buhez ar c'hevredigezhoù, 
ha laouen ez int bet o welout lusk ha lañs an Emsav war dachenn ar 
sevenadurezh : muioc'h-mui a dud, dreist-holl ar re yaouank, a zo o teskiñ hag 
oc'h implijout evel yezh ar bemdez, ar Brezhoneg. Alese kreskidigezh niver ar 
goumananterien d' ar c'helaouennoù, ha liesadur an embannadurioù. Ret eo kreskiñ
c'hoazh evelato dre ur striv pennek evit gellout krouiñ ur wir vuhez 
kevredigezhel ha sevenadurel klok e Brezhoneg. Ret eo ivez diskoachañ 
skrivagnerien ha kelennerien nevez, n' eus ket a-walc'h anezho evit ar poent.

Goude se hon eus studiet an darempredoù hon eus gant ar C.E.L.I.B. Degemeret eo 
bet K.A.B. e-barzh C.E.L.I.B. er bloaz-mañ, goude daou vloaz a dermen-didermen 
eus e berzh ; war-lerc'h Bodadeg-veur Pondi d'an 29 a viz Gwengolo ez eus bet 
savet ar C'huzul-ren nevez, an Ao. G. Lombard, maer Brest en e benn, ha kadoriad
K.A.B. a gemer perzh ennañ ivez. Kengorioù nevez a zo bet savet ivez, war an 
holl dachennoù o tennañ da vuhez ar vro. Kengor ar Sevenadur a zo bet fiziet e 
renerezh hor mignon Per Denez. Kuzul ar Brezhoneg a zo ezel eus Kengor ar 
Sevenadur e diabarzh ar C.E.L.I.B., met tud all a-ziavaez K.A.B. a zo ivez er 
C'hengor-se. Kengor ar Sevenadur eta a zo distag a-grenn eus K.A.B. evit ar pezh
a sell ouzh e labour hag e zisentezioù. Emeur bremañ o tiazezañ da vat ar 
C'hengor hag o prientiñ ur raktres a bolitikerezh sevenadurel evit Breizh, koulz
hag hini an oberennoù ez omp barrek da sevel ni hon-unan gant harp ar 
c'huzulioù-kêr hag ar c'huzulioù-departamant.
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Da c'houde hon eus labouret evit aozañ bodadeg vras Pondi d'ar Sul 26 a viz Du 
1972, savet gant Emgleo Breiz, Kuzul ar Brezhoneg ha Skol an Emsav. Laouen omp 
bet o welout oc'h en em astenn ar c'henlabour etre difennerien ar yezh. Kadoriad
K.A.B. an hini a gomzo e Pondi en anv ar gengevredigezh.

Kudenn ar breutadegoù a-zivout an doare-skrivañ a zo bet kaoz ganti ivez. Kavet 
ez eus bet mat kenderc'hei gant ar studiadennoù hag ar c'hendivizoù gant 
dileuridi APLB-KABESK. Lavarout a ra K.A.B. ez eo ret kas al labour war-raok dre
un hent skiantel hag asur, ha gant ar c'hoant da ziskoulmañ ar c'hudennoù evit 
brasañ mad ar yezh vroadel hag ar vrezhonegerien, ar re a zo o teskiñ ar 
Brezhoneg pergen. An doare-skrivañ n' eo ket ur pal, met un tu da vont war-du ar
pal ; er stourm a renomp ur reizhskrivadur unvan a zo unan eus an armoù gwellañ 
hon eus da drec'hiñ war disrannadur, bruzhunadur ar gevredigezh vrezhon. Evit 
adsevel ur gevredigezh vreizhat yac'h hag emskiantek e tleomp en em harpañ war 
ur reizhskrivadur a strollo ennañ holl berzhioù mat an teod-yezhoù komzet, istor
ar yezh, ha strivoù unvaniñ ha krouiñ ar stourmerien abaoe ar Gonideg. Gant ur 
pal broadel hepken e c'heller ober se. Ar reizhskrivadur a zo melezour ha nerzh 
ar spered araokour-se. Skiant hep emskiant ne dalv ket !

War-lerc'h se eo bet displeget ar c'hudennoù all :

Ur goulenn emezelañ e K.A.B. a zo bet graet en anv Oaled sevenadurel Menez Kamm 



gant Per Manac'h. Degemeret eo bet ar gevredigezh-se a-unvouezh e diabarzh ar 
C'huzul.

Mouezhiet ez eus bet mennadoù a-zivout an oferennoù brezhonek er skinwel hag er 
skingomz, o c'houlenn e vefent liesaet hag astennet o zachenn enrollañ e Bro-
Dreger ; ur mennad all evit goulenn digant ORTF Roazhon sevel abadennoù 
brezhoneg war ar skinwel evit ar vugale hag ar skolidi bep merc'her goude 
kreisteiz.

War-lerc'h ar vodadeg-veur en deus savet kadoriad K.A.B. un danvez politikerezh 
sevenadurel, a vo kavet amañ da heul, evit diskleriañ peseurt politikerezh a zo 
da vezañ kaset war-raok e Breizh, evit ober ar c'hammed kentañ war-du ar frankiz
sevenadurel.

En diwezh ez eus bet mouezhiet evit eñvel ur burev nevez, hervez m' eo spisaet 
gant ar reoliadur. Izili ar burev, lakaet en o c'harg warlene e Menez Kamm evit 
ur bloavezh a zo bet adanvet d' ar muiañ-niver.

Setu izili ar burev evit ar prantad da zont :
Kadoriad : Yann Talbot. 
Sekretourez : Itron de Bellaing.
Teñzorer : Yann ar Beg.
Skoazellerien ha kuzulierien : Gwennole ar Menn hag an Itron Kemere.

Divodet eo bet ar vodadeg-veur bloaziek da 18 eur.

Ar C'hadoriad : YANN TALBOT.
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Arnodenn an Trec'h

Setu amañ roll ar re a zo bet degemeret en arnodenn an Trec'h Kentañ, e Kemper, 
e-kerz Kamp ar Vrezhonegerien :

Yann-Vark AR C'hog, gant ar meneg mat-tre.
Dr Ar GALL, gant ar meneg mat-tre.
Arzel IVIKEL, gant ar meneg mat.
Agnes BEAUGRAND, gant ar meneg mat. 
Silvia MORGAN (Kembre), gant ar meneg mat. 
An Itron AR GALL, gant ar meneg mat. 
Yann-Yeun KEFFELEG, gant ar meneg mat. 
Mona JAOUEN, gant ar meneg mat a-walc'h. 
Erwan MERVIN, gant ar meneg mat a-walc'h. 
Kristian KALVEZ, gant ar meneg mat a-walc'h. 
Tangi SOUFFES, gant ar meneg mat a-walc'h.

Hor gwellañ gourc'hemennoù d' an unnek arnodennad.

Komite Youenn Drezen

Ur strollad-labour a zo savet evit embann, pe adembann, oberennoù Youenn Drezen,
dastum e skridoù, e lizheroù, lakaat sevel studiadennoù diwar e benn. Mab ar 
skrivagner, Youenn Drezen, a zo e penn ar strolladig-se. An den kiriek evit an 
embannadurioù a zo Ronan Huon. An den kiriek evit urzhiañ al labourioù a zo Per 
Denez. Gervel a reer mignoned Youenn Drezen da gas arc'hant da sikour labour ar 
C'homite. Implijet e vo an arc'hant-se da gentañ da baeañ ar mizoù 
luc'hskeudennañ, skriverezañ, ha. a vez atav pa reer enklask. Implijet e c'hello
bezañ ivez da zigoll ar furcherien ha da skoazellan an embannerien. Teñzorier ar
c'homite a zo J. Desbordes. Degemeret e vez an arc'hant er CCP 1493-79 Nantes 



war anv J. Desbordes, pe dre chekennoù bank kaset d' an teñzorier, J. Desbordes,
29260 Lesneven.

Trugarez en a-raok d' an holl re a skoazello evel-se da zerc'hel bev eñvor 
Youenn Drezen.

Divizoù Kuzul ar Brezhoneg

KUZUL AR BREZHONEG, o strollañ 18 kevredigezh sevenadurel, hag ezel eus ar 
C.E.L.I.B., bodet evit ar vodadeg-veur bloaziek e Sant-Brieg, d' an 12 a viz Du 
1972,

1) a wel gant keuz e vez lezet ar Bleun-Brug e-unan da zibab an oferennoù 
skingaset,
a wel c'hoazh gant keuz e seblant ar Bleun-Brug dianavezout ar parrezioù eus 
Bro-Dreger ha Bro-Ouelou, ma vez lidet bemdez e brezhoneg gant ar veleien, ha n'
eo ket hepken deiz un abadenn skinwel,
a c'houlenn digant renerien an O.R.T.F. e Roazhon, ma vo roet d' ur strollad, a 
vodo an holl gostezennoù, da zibab al lec'hioù ma vo skingaset an oferennoù ;
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2) a zegas da soñj da renerien an O.R.T.F. e Roazhon, n' eus ket c'hoazh a 
abadennoù skinwel e brezhoneg evit ar vugale, a c'houlenn start ma vo savet 
seurt abadennoù adalek 1973, ha ma vezint skingaset d' ar merc'her goude 
kreisteiz, a ziskler e taolo ouzh se ar brasañ evezh, hag e roio skoazell evit 
ma yelo war ziorren sevenadurezh Vreizh ;

3) a sav enep ar gwaskerezh hag ar c'horvoadur trevadennel gouzañvet gant 
labourerien Vreizh eus Sant-Karreg (Big Dutchman), Plouvael (Kaolins de 
Bretagne) ha Naoned (Lu-Brun), pa rankont, war-lerc'h skouer micherourien ar " 
Joint Français " e Sant-Brieg, stourm ouzh ar berc'henned a soñj dezho emaint en
ur vro aloubet hag a ren evel mistri direol,

diskouez a ra, emañ eta a-du penn-da-benn gant ar stourmerien, p' en em gannont 
evit ma vo doujet d' o gwirioù ha d' o goulennoù reizh, evit ma vo anavezet plas
ar sindikadoù, ha ma vo roet bri d' o labour ha d' o buhez,

derc'hel a rayo gant ar bobl a-bezh da labourat evit ar frankiz war an holl 
dachennoù.

Evit Burev K. A. B.
Ar C'hadoriad : YANN TALBOT.

Raktres oberiañ savet gant Kuzul ar Brezhoneg

Peogwir e klask ar galloud kreiz gall kuzhat ha mougañ gwirionez an emsavioù 
broadel ha kevredigezhel e diabarzh ar " c'hwec'hkognek ", gant ur 
brizhrannvroeladur, ha peogwir e kav sikour digant ar vourc'hizien stag ouzh ar 
renadur gwaskañ, emañ Kuzul ar Brezhoneg o vont da ziskleriañ pere eo ar palioù 
da dizhout, er penn kentañ, evit frankiz ha diorreadur hiniennel ha kumun al 
labourerien. Hen ober a ra gant an emskiant en deus eus e gefridi e-keñver 
dazont ar bobl vrezhon, ha gant harp ar boblañs mennet da zifenn he buhez 
danvezel ha speredel :

1. - Adunvaniñ Breizh, gant he femp rannvro (adstagañ Bro-Naoned ouzh ar 
peurrest eus ar vro), na muioc'h ha nebeutoc'h. Sevel Breujoù ma vo an dileuridi
anezho dilennet gant ar bobl a-bezh ; envel dre ur vouezhiadeg hollek ur 
c'huzul-ren, kret dirak ar Breujoù.



2. - Degemer ar brezhoneg evel yezh ofisiel, en holl dachennoù ar vuhez foran, 
d' an holl liveoù. Sevel ur statud evit ar yezh hag ar sevenadurezh, hag ur 
gevrenn a-ratozh gant un arc'hantroll dezhi hec'h-unan, evit e seveniñ.

3. - Kas war-raok ur politikerezh-diorren, steuñvekaet ha demokratel, war an 
armerzh, ar gevredigezh, ar sevenadurezh. E vennad a vo reiñ d' an ezhommoù 
kevredigezhel ar beli war ar gounid prevez.

4. - Sevel ur gwazva breizhat evit ar skingomz hag ar skinwel. Er penn kentañ, 
evit gortoz, servij rannvroel an O.R.T.F. a dle reiñ d' an nebeutañ un eurvezh 
skingomz bemdez e brezhoneg, ha teir eurvezh skinwel bep sizhun, hep kontañ an 
abadennoù sevenadurel e galleg war danvez Breizh.
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5. - Krouiñ ur gwazva emren evit ar c'helennerezh, ennañ an teir skol-veur, 
Brest, Roazhon, Naoned.

Er penn kentañ, evit gortoz, e tleo kelennerezh ar brezhoneg bezañ urzhiet evel-
hen :

- kentelioù brezhoneg en holl skolioù an eil derez ha skolioù micherel, en daou 
gelc'hiad-studi,

- stummadur ar vistri-skol hag ar gelennerien er skolioù-meur hag er skolioù 
normal,

- degemer ar brezhoneg da zanvez en holl arnodennoù ha kenstrivadegoù,

- reiñ diouzhtu d' ar brezhoneg plas ar c'hentañ yezh estren,

- reiñ tu da skolaerien ar c'hentañ derez da implijout an « trede prantad kelenn
» evit ar brezhoneg,

- reiñ tu d' an holl skolioù babiged da implijout ar brezhoneg evel yezh an 
desavadurezh,

- sevel un aotreegezh kelenn war ar c'heltieg an teir skol-veur : Roazhon, 
Brest, Naoned.

6. - Er vuhez foran :

- skrivañ an anvioù-tud hag an anvioù-lec'h, en un doare reizh, e brezhoneg,

- degemer ar brezhoneg el lezioù-barn, er mererezh, er postoù,

- lakaat an holl gargidi-stad da zont, da dremen un arnodenn war ar brezhoneg.

Kuzul ar Brezhoneg a zo mennet start da gas da vat ar raktres-se, evit reiñ d'ar
Vrezhoned an tu da vevañ evel tud dieub hag emskiantek en o bro.

Evit ar C'huzul
Ar C'hadoriad : YANN TALBOT.

Myrddhin a gan

Ur c'hlaoustre e seblant dibab un anv ken brudet-all hag ouzhpenn dibab ar stumm
kembraek anezhañ. Ar barzh-mañ am eus klevet avat e Sant-Malo, en un nozvezh 
aozet gant Kreizenn Sevenadurel ar gêr mañ, he doa bodet un 60 den bennak. Ober 
a ra gant an delenn en un doare heverk, kanañ a-zoare ouzhpenn hag an tonioù 
klevet a oa dibabet a-zoare (Gwin ar C'hallaoued, A-hed an noz, Ar pilhaouer, 



Gweledigezhioù ar brezel, Diougan Gwenc'hlan, Tonioù skosat hag iwerzhonat...). 
Myrddhin a zistag fraezh ha kanañ a ra ivez daou son savet gantañ : Diougan marv
Paris (war ur varzhoneg vrezhonek savet gant Erwan Berthou), Graal (komzoù e 
galleg gant ar sonour e-unan), embannet war ur bladenn 45 tro ha plijus-tre da 
glevout. Ma c'hoarvez da Vyrddhin dont en ho kêr, ne vankit ket eta da vont d' e
selaou.

E lodenn gentañ an nozvezh en doa kanet, eilet gant e c'hitar, un den yaouank 
all, Loig Kavenn, saver div ganaouenn vat ivez (Kan, Breizh ma bro ; Ma ville, 
Saint-Malo de Bretagne), a ziskouez donezonoù ivez, met mankout a ra c'hoazh, un
tamm, a fiziañs hag a vicher.
P. A. B.
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Deiziadur godell Al Liamm

Deut eo er-maez Deiziadur godell Al Liamm evit ar bloavezh 1973. Ar priz a zo 
8,00 lur an dek. Evel boaz, lod e kaver war o c'hein bruderezh evit " Al Liamm "
hag ur c'hrennlavar, lod a zo gwenn ha war re all e kaver ar meneg " Bloavezh 
mat ".

Kasit ho chekenn gant ho koulenn da : R. Huon, c. c. p. 1629-14 Rennes. - 
Distaol 1/3 adalek 50 skouerenn.

Arvestourien pe Breizhkarourien ?

War niverenn 150 " Al Liamm ", pajenn 71, e kaver ur rentañ-kont eus abadenn-gan
gentañ Jil Servat e Sant-Malo, d' an 22 a viz Genver, dirak un 50 a selaouerien 
hepken. D' ar 4 a viz Du, 10 miz goude, en un abadenn all, 300 arvester a ziskan
gwerzennoù e ganaouennoù deut da vezañ endeo brudet a-walc'h, reoù 'zo e 
brezhoneg zoken, en ur gêr e-lec'h m' eo yen a-walc'h an dud ha nebeut douget d'
hor yezh ouzhpenn. An arvesterien-se a zo yaouank dre vras. Setu peadra da vezañ
souezhet.

Kanerien nevez Breizh, hag int a dalvoudegezh alies, o deus kavet selaouerien, 
niverusoc'h-niverusañ en abadennoù-kan hag er festoù-noz. Gallout a reer 
lavarout bremañ ez eo freuzet ghetto an Emsav kozh. D' an niver bras a dud o 
tont buan da Vreizhkarourien e vo ret-mat un Emsav Nevez, ha disheñvel ouzhpenn 
eus pezh a zo bet abaoe derou ar c'hantved. Deut eo ivez mare ar frammataourien.

P. A. B.

Kelaouennoù

Kaset ez eus bet deomp un toullad mat a skridoù roneoskrivet en deizioù-mañ. 
Evit gallout o lenn holl, avat, e vije ret bezañ dilabour hag a-wechoù bezañ 
desket war veur a yezh keltiek evit o c'hompren. Un damsell hon eus taolet outo 
holl.

- An embannadur pouezusañ zo Istor an Emsav gant Youenn Olier, embannet gant " 
Imbourc'h ". Teir levrenn zo, war un dro 323 pajenn. Kregiñ a ra e derou an 19-
vet kantved evit echuiñ gant ar brezel-bed kentañ. Un oberenn a dalvoudegezh eo 
eta evit ar re a fell dezho studiañ ar mare-se eus hon Istor, da lavarout eo 
derou an Emsav broadel. - Levrenn I : 10,00 lur ; Levrenn II : 13,00 ; Levrenn 
III : 13,00. - k. r p. Y. Ollivier 1 534 25 Roazhon.
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- Lennet hon eus gant evezh ar pennad " Danvez Labour " e niverenn 34 Imbourc'h.
Pouezañ 'ra war an diouer a levr istor e brezhoneg « ret e vefe sevel buan un 
dornlevr en ur yezh aes, ha berr a-walc'h evit an holl skolidi hag an emsaverien
». A-du omp ha setu pell 'zo e klaskomp embann ur seurt levr. Spi hon eus e vo 
kavet unan bennak en emsav evit e skrivañ. An eil levr a ra diouer bras a zo ur 
geriadur hollvrezhonek. Meur a wech ez eus bet komzet eus ar gudenn-se. N' 
anavezomp dornskrid ebet c'hoazh, nemet al lodenn a zo bet embannet gant Roparz 
Hemon er " Bed Keltiek ". Ur gudenn all a savo pa vo prest rak ur seurt levr ma 
vez klok a gousto ker ha ne vo ket muioc'h a brenerien eget evit ar romantoù. 
Kalz arc'hant a ranko chom pell da gousket.

- Degouezhet eo ganeomp ivez niverennoù 147 ha 148 Preder. An hini gentañ zo ur 
stagadenn d' an " Dafar evit ar Geriadur Broadel ", an eil zo lizher ar Pab Paol
VI " Octogesima adveniens ". Ne c'haller ket lavarout ez eo skrivet en ur yezh 
aes. Da skouer, el lizher kinnig, e kaver gerioù evel « Yonez ? ar gedvuhez » pe
ar ger « denion », diwar ar c'hembraeg pe, marteze, ar brezhoneg kozh e-lec'h « 
tud ». - Koumanant 12 niverenn : 60,00 lur - Preder, k.r.p. 16 093 13 Paris.

- Niverenn 70 Emsav a zo liesskrivet brav-tre. Daou bennad dedennus a gaver 
enni, ur studiadenn war vennozioù Emile Masson hag unan all war re d-Taldir. An 
danevellou war an obererezh el liseoù a zo kentelius ivez. - Emsav, B. P. 125, 
35000 Rennes. Koumanant : 30,00 lur.

E niverenn 79 Hor Yezh e c'heller lenn ur pennad war yezh ar vugale gant Lukian 
Kergoat, peder gontadenn gant Anjela Duval hag ur studiadenn " Sizhun ar breur 
Arturo " gant Liliane Le Coz. - Koumanant : 20,00 lur evit peder niverenn - 
k.r.p. 1499-51 P. Denis, Rennes.

Pladennoù

N' omp ket boas d' ober bruderezh war " Al Liamm " evit pladennoù e galleg. 
Degouezhet zo ganeomp avat teir fladenn e galleg, pa 'z eo ral deomp kaout ar re
vrezhonek. Pladennoù 45 tro ez int, embannet gant Kelenn e Sant-Brieg ha skignet
gant Phonogram (6 rue Jenner, Paris).

An hanter eus ar c'hanaouennoù n' o deus netra da welout gant Breizh, nemet ez 
eo ar ganerien Naonediz.

Alain Gallet a gan « Un jour... anywhere » ha «Prends garde, gamine ». Ar 
c'homzoù hag ar sonerezh zo bet savet gantañ e-unan. Ar binvioù zo ur gitar, 
fleutoù, bongooù. Rein a reont d' e sonerezh un arliv divoas ha fresk. Div 
ganaouenn « Tri Yann an Naoned » a zo a orin kebekat. Adkemeret o deus tonioù 
hengounel, « Dans les prisons de Nantes » ha « Johny Monfarleau ». Ar sonerezh 
zo adnevesaet (gitar, bandjo, fleut, loaioù...) ar pezh a ro tu deomp da dañva 
folk-song mat.

An trede pladenn zo gant Servat, un Naonedad ivez. Ar muiañ breizhad eo eus an 
tri. War un tu e kaver ar sonenn anavezet bremañ gant an holl « La Blanche 
Hermine ». Ur ganaouenn englouestlet, barzhonius ha fromus ma kont Servat, en un
doare arouezius, stourm tud vunut Breizh a-enep ar " Franked ". Kalondour, ar 
ganaouenn all, eo kalz dousoc'h he lusk peogwir ez eo hini ar mor. Kanañ ra 
Servat gant kalz a gizidigezh e garantez evit Breizh hag ar mor.
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AN DARVOUDOÙ E BREIZH

Digarez.



O vezañ ma n' eo ket degouezhet ganeomp e koulz danevelloù hor c'henskriverien e
vo kentoc'h skort al lodenn-mañ eus an notennoù. Pediñ a reomp hol lennerien d' 
hon digareziñ.

Bodadeg Pondi.

Un emvod evit difenn ar brezhoneg a zo bet dalc'het d' ar 26 a viz Du e sal ar 
gouelioù, e Pondi. An aozerien (Emgleo Breiz, Kuzul ar Brezhoneg ha Skol an 
Emsav) a felle dezho bodañ holl difennourien ar yezh hag e meur a geñver o deus 
graet berzh.

Da gentañ holl evel just, dre niver an dud a oa deut, war-dro 1 200. Ne oant ket
tud abat, met tud yaouank gant kalz a intrudu, deut gant skritelloù.

D' an eil dre emdroadur ar vodadeg. Tamm-ha-tamm ez eo deut da vezañ anat ne oa 
ket ar stourm evit ar yezh hag ar sevenadur distag diouzh kudennoù all Breizh. 
Tu oa dija da welout kement-se en ur lenn ar skritelloù a oa bet moulet evit ar 
vodadeg. War ar re c'halleg ne oa nemet : « Halte à l'oppression culturelle », 
pa oa tu da lenn war ar re vrezhonek : « Ni zo prest da stourm evit gwirioù ar 
Vretoned ».

Kregiñ a reas an emvod gant kanaouennoù. A bep eil e voe klevet Youenn Gwernig, 
Gweltaz, Jeff Philippe, Servat ha re all. Souezhus e oa gwelout penaos e klote 
komzoù kanaouennoù ha barzhonegoù Gwernig gant ar pezh a voe lavaret goude gant 
Yann Talbot ha Tangi Louarn.

Ar brezhoneg yezh an dispac'h.

Neuze e voe tro ar brezegennerien a gomzas holl e brezhoneg da gentañ hag e 
galleg goude. A. Keravel (Emgleo Breiz) a reas un danevell hir eus an tabutoù 
gant ar galloud e Pariz. Pouezañ a reas da gentañ war stad ar Vreizhiz 
diwriziennet en o bro peogwir ne vez ket roet dezho an tu da zeskiñ o yezh, ha 
goude war youl fall ar gouarnamant a rae fae ouzh holl c'houlennoù ar Vretoned.

Yann Talbot eus Kuzul ar Brezhoneg a yeas pelloc'h. Gantañ e tibouker war gudenn
hollek an darempred etre ur bobl gwasket hag ur bobl gwasker. Lazhet e vez ur 
yezh evit lazhañ ur bobl, setu perak e weler atav ar broioù impalaerelour o 
klask distruj yezhoù ar bihanniveroù. Lazhet e vez ur yezh evit distruj 
personelezh an dud hag ober anezho sujidi prest da labourat hep termal.
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Sav-poent Tangi Louarn eus Skol an Emsav a oa tost eus hini Yann Talbot. Eñ eo 
lavaras ez eo ar brezhoneg arm an dispac'h evidomp. Displeg a reas ez eo d' ar 
bobl vrezhon hec'h-unan da sevel frammoù ar gevredigezh a fell dezhañ bevañ 
enni, ha nann d'ar galloud estren ha n' en deus evel pal nemet heñvelekaat an 
holl sujidi a zo dindanañ. Arabat eo fiziout hon dazont en ur vro wasker. An 
diskoulm neuze a zo sklaer, evel ma kane Youenn Gwernig, ar gwirioù hon eus ne 
vezont ket goulennet, kemeret e vezont.

Yeun Gourvez a gomzas evit diskouez al liamm a oa etre e obererezh e ser an FLB 
ha stad Breizh bremañ, e brosez a oa prosez Breizh, da lavarout eo, diouzh un tu
ar galloud impalaerel gall, an diouzh an tu all al labourerien wasket.

Evit echuiñ e komzas kannaded ar sindikadoù (SNES ha SGEN).

Ur gest a voe graet hag evit diskouez e kemere tud an emvod perzh e stourm al 
labourerien e voe lodennet etre ar re a rae diskrog-labour hag aozerien an 
Emvod. Niverus, niverusoc'h eget er sal war a seblante, e oa an dud o vont dre 
ar straedoù etrezek ar prefedi a-raok mont en-dro d' ar gêr. Amañ da heul e vo 
kavet diskleriadur Pondi.

Diskleriadur Pondi.

100 vloaz 'zo e reer goulennoù ouzh ar stad c'hall. Ne c'hellomp mui ober 



goulennoù pa ne vezont ket selaouet. Rankout a reomp gouzout ne zeuio an 
diskoulm da gudennoù pobl Vreizh nemet diouti hec'h-unan.

Pa veze fiziet dazont hor bro e dileuridi ar Vretoned koulz hag er stad, n' eus 
bet tizhet netra.

Sañset eo a-du kannaded departamantoù Breizh gant lakaat kelenn ar Brezhoneg hag
implijout anezhañ. E gwirionez n' eus bet tizhet kaout netra nemet bruzhunachoù 
a ziskouez mat ne reont foutre gant ar brezhoneg, pe neuze int pilpous e-keñver 
o menozioù. Tremen poent dezho dibikouzañ ha stourm a-zevri evit hor yezh, a-
gevret gant an holl Vretoned. Stourm ha n' eo ket ober van.

Ar pezh a fell deomp kaout eo :

- pep frankiz d'ober hon-unan war-dro hon aferioù sevenadurel ha da vezañ mistri
penn-da-benn war hon deskadurezh ;

- dre-se frankiz ha galloud da zivizout pezh a zo mat deomp war an tachennoù all
: armerzh, mererezh, hag all...

Emgleo Breiz
Kuzul ar Brezhoneg
Skol an Emsav
hag an holl stourmerien bodet e Pondi
d' ar 26 a viz Du 1972.

Ur C.E.L.I.B. doare nevez.

Mestr Lombard, advokad, maer Brest ha rener nevez ar C.E.L.I.B, en deus divizet 
ober un dro Vreizh. A-raok dibenn miz Kerzu e soñj mont e 20 kêr eus hor Bro da 
zisplegañ kudennoù Breizh ha pezh a venn ober ar C.E.L.I.B. Kenderc'hel a raio e
derou ar bloaz a zeu gant e brezegennoù, an hini gentañ anezho o vezañ bet graet
e Sant-Malo.

P.A.B.
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An dilennadegoù e Brest.

Gouzout a reer, a bell 'zo, emañ U.D.B. e soñj kinnig ur c'hannad e Brest : René
L'Hostis. Ur c'helou dic'hortoz avat (gwir pe faos ?), hon eus bet tro da lenn 
en " Telegramme ". Penn-rener ar strollad SAV, S. Le Calvez, en dije diskleriet 
e vije Edouard Leclerc kannad ar strollad-se e Brest evit an dilennadegoù da 
zont.

Anavezet eo Edouard Leclerc evit an tiez kenwerzh a zoug e anv.
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ROLL AR PENNADOU

embannet gant AL LIAMM Bloavezh 1972 (niv. 150 - 155)
Anvioù an oberourien renket hervez urzh al lizherenneg
(150/31 a dalvez niverenn 150 pajenn 31)

ABASQ (J.)
War ar skaoñ 153/285

ANDOUARD (L.)
An anvioù-lec'h en Iwerzhon 150/65
Ar c'hoariva brezhonek e Pariz 151/113
E Breizh hiziv 155/504

AN NAILH (B.)
Daou-ugent mil kilometr e Su-Amerika 154/411 
Daou-ugent mil kilometr e Su-Amerika 155/480

AR BARZHIG (E.)
Ar yezhadur 150/31 

AR GALL (Per)
D' an Ao. P... 154/363

AR GRUG (Joran)
Kredet am eus 153/283

AR MENN (Herve)
An avaloù-douar dre zu-mañ 150/46 

AN TOUSEG
Treuzvuhezioù 154/360
Livioù 154/362
Planedenn 155/454

BOURDELLES (P.)
Ur gwir veleg : An Aotrou Kalvez 150/25
Kér al loened (tr.) 152/208

DENEZ (Gwendal)
Un den evit ar marv 153/295
Ambren 154/377

DENEZ (Per)
Kendalc'h Keltiek Bangor 154/385

DREZEN (Youenn)
Nozvezh Arkuz 151/85

DIOLIER (Per)
Dibab 155/453

DUVAL (Anjela)
Ki bihan ar Feunteun 152/189

ETIENNE (G.)
Ankou Arzel Even 150/20

FLEURIOT (Leon)
Arzel Even, Armañs ar C'halvez 151/152



FOIX (G.)
Harlu 46 153/289

GAG (I.)
An Indianed er Stadoù-Unanet 152/251

GLANNDOUR (Maodez)
Barzhonegoù 154/357

GWILCHER (A.)
Eñvorennoùigoù war Youenn Drezen 151/126

HEMON (Roparz)
Istor Breizh La Borderie 150/38
Youenn Drezen 151/103 
Oberoù Youenn Drezen 151/113 
Istor Breizh La Borderie 152/232 
Istor Breizh La Borderie 153/320
Nenn Jani 154/364 
Istor Breizh La Borderie 154/418
Nenn Jani 155/469 
Istor Breizh La Borderie 155/493

HEUSAFF (A.)
Harpomp Nicra 150/59
Jahinet 152/241

HOLAN (V.)
Barzhonegoù 153/312 

HUON (Ronan)
An niverenn 150 150/3 
Beurevezh nevez-amzer (tr.) 150/8 
Sav-poent an embanner 150/54

IONA
Al liamm-ene 152/190

KERMOAL (Jodle)
" An dour en-dro d' an Inizi " 151/148 

KERRAIN (M.)
An Indianed er Stadoù-Unanet 152/251 
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