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Per DIOLIER

HAÑVOÙ BREZEL

Teuzet eo erc'h tanv miz Ebrel, 
trouz ar c'hanol a zo deuet 
tostoc'h-tostañ e aour an hañv. 
Goude an doan eo deut an aon 
ha bagadoù ur seurt arme
n' hor boa biskoazh c'hoazh gwelet. 
An enebourien, 'lare an dud 
o deus aloubet hor c'hêrioù, 
aet da vruzun ganto
reolennoù boas ar brezel.
Baleet o deus dre ar straedoù, 
son o heuzoù war ar pavez
'vel trouz ul lanv n' heller ket derc'hel 
ouzh e lañs feulz,
soudarded trec'h o vont a-stroll, 
paotred yaouank yac'h ha bagol 
o kanañ a-unvouezh, ganto
fiziañs divent en o zonkad, en o doueoù, 
momeder an Istor o kouezhañ da c'hoariell. 
Aet 'oant buanoc'h 'get o zrec'h, 
seurt arme n' hor boa ket gwelet. 
Penaos chom hep bezañ trellet, 
penaos chom hep klask dizoleiñ 
sekred o nerzh hag o balc'hded 
ha chom hep c'hoant da vout heñvel 
ouzh seurt stourmerien
pa n' anavezed 'met damc'hoantoù, 
digasted ha blaz an traoù dister. 
Hentoù nevez a zeue a-wel, 
a-seurt ne oa ket en hon huñvre, 
ha kalet eo bet ar gentel.
4
Teuzet eo erc'h tanv miz Ebrel,
met gant an hañv 'z eus ur blaz trenk 
hag hor c'hudennoù ' zo peurbadel 
hep diskoulm a-dost nag a-bell. 
Sed pezh ne gompren ket hor mistri 
na gwelloc'h o alouberirn
o doa kredet en ur wirionez 
n' helle dont da vout hon hini. 
Teuzet eo erc'h tanv miz Ebrel 
hag hor spi da gaout ur spi nevez.

Sant-Servan, 21.9.74.
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Tudual HUON

KERZHET AM EUS..,

Kerzhet am eus diastal war wenodennoù 
Enk ha kildroennek va ene
A-wechoù ur gaouenn a dremene
Gant he youc'hadennoù skrijus,
A heje speurennoù dister va c'hlopenn. 
An hent dall am eus dibabet,
Ha kejet am eus gant un tasmant, ur spez 
Blevek hag heugus,
Gwallgaset en deus flammenn wan 
Va goulaouenn goar ha marvet eo.
An deñvalijenn a savas pounneroc'h eget biskoazh. 
Kerzhet am eus diastal war gwenodennoù 
Enk ha kildroennek va ene :
Ur prizoniad chadennet
O c'hortoz e zieubidigezh.

AberteiFi, C'hwevrer 1974.
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Lukian KERGOAT

Distro eus ar skol

Er penn all d' ar porzh emañ atav al loch disklavañ. M' hen tou hag e teir
brec'had e teuin a-benn da bakout an doenn bremañ. Gwechall, nag hir e oa 
evidomp ar gordenn-se a ziruskemp warni kroc'hen kizidik hon daouarn bep taol ma
veze un eurvezh jimnastik.

Kentañ souezhadenn am eus bet eo e oa bihanaet pep tra. Betek ar vur a 
guzhe ouzhomp ar porzh all, hini ar merc'hed. Ul lamm skañv hag e yafen dreist 
bremañ.

Al liorzh ne vez ket labouret mui. Koulskoude, aze eo hon eus bet hor 
gwellañ korfadoù evurusted. Nag ur cholori pintiged a veze ac'hanomp da goulz ar
c'hentelioù " labour-douar ". Ne oa ket prestoc'h evidomp da vont d' al liorzh 
da dresañ alezioù, pe da balarat pe da c'hwennat. Ar c'hwennadeg : pezh abadenn 
ebat ! N' ouzon mui hag-eñ e veze dic'hwennet al loustoni a-douez ar c'harotez 
pe ar c'harotez a-douez al loustoni : un dra zo sur, kement-kement eus an daou a
veze kavet war ar bern teil. Rak n' eo ket ar c'harotez a rae avi deomp ; ar 
renkadennoù gwez spezad ha flamboez a oa a-hed ar voger, ne lavaran ket. Ken 
alies e veze troet e gein gant ar mestr-skol e veze un aes a dra deomp mont 
betek enno.

Ar strinkerez dour a veze un abadenn all. Ar merc'hed en o forzh a bake 
kement a zour hag ar paour-kaezh legumaj dizaritet gant an amzer sec'h. Bez oa 
ivez ar c'hornioù-distro, ar gabineier, a veze da naetaat gant ar strinkerez. 
Unan anezho ne veze ket da walc'hiñ, hini ar vistri. Hennezh eo, koulskoude, a 
bake e varrad glav da gentañ penn. An hini nemetañ oa e stumm ur gador da 
azezañ. Ur gador goad ken preñvedet ma chome gleb eizhteiz goude. Bez' e veze 
lorc'h en toullad loustiged pa soñjent e reorioù o mistri o pakout ur gwalc'h a 
feson.

*
7

Bet on bet o votiñ. Sant-Alc'houen n'eo ket kumun evel ma n' ouzit ket sur
a-walc'h. Sed n' eus ti-kêr ebet enni. Bez' e ranker mont d' an ti-skol evit ar 
votadegoù. Un digarez eo bet din hirio evit mont tre e-barzh ma skol gozh.

Ouzh ar mogerioù emañ dalc'hmat ar skeudennoù e liv, treset warno a bep 
seurt traoù pe blant, a veze diskouezet deomp gant penn ar vazh evit hon lakaat 
da zistagañ ar gerioù gallek. An dra-se oa gwashañ labour ar vestrez-skol er 
c'hlas kentañ : sankañ troiennoù gallek e-barzh empennoù na oant boazet nemet 
ouzh ar brezhoneg. Ger war-lerc'h ger, en ur uzañ kalz pasianted, eo bet desket 
deomp evel-se yezh ar C'hultur Hollvedel. Hag e oa bras an tamm ac'hanomp e 
dibenn ar c'hlas kentañ pa oamp gouest da lakaat seizh ger lost-ha-lost ha, na 
petra 'ta, kad da sevel pennadoù skrid e galleg distinget : « Mon père laboure 
son parc avec sa fraise » (" frezh " o vezañ anv an oged du-mañ). Ar vestrez, 
ouzhpenn, ne ouie ket brezhoneg neuze. Bremañ e oar.

War ar porzh avat ne veze harz ebet d' hor brezhoneg, nemet ar mogerioù 
uhel a rae an dro d' ar skol. Gwall ziskaret em eus kavet anezho. Met ken trist 
e tleont bezañ dalc'hmat d' ar re a vez etrezo a-hed un devezh labour. Gwashañ 
'zo, lakaet 'zo bet ur gloued diouzh tu an hent bras. Hag aon e ve da welet ar 
skolidi o vont d' ar skol gant al louarn ? Ne vefe ket gwall fin al louarn a 
yafe da sachañ gantañ e skasoù en ur dreuziñ ar vourc'hadenn. A-holl-viskoazh 
eur aet da skol ar parkeier dre foñs al liorzh e skol Sant-Alc'houen. Ul lamm 
war ar bern teil hag e oa aes mont dreist ar voger. Aon ebet bezañ gwelet. 
Parkeier bihan koadaouek o c'hleuzioù oa diouzh an tu-se. Siwazh Doue, gant an 
adlodennañ eo bet diskaret kement kleuz a oa. Gwel 'zo bremañ war-hed un hanter 



lev. Da grediñ eo e vez rouesoc'h e skolidi gant al louarn.

Digempennoc'h eo ar porzh-c'hoari bremañ ? N' ouzon dare. A dra sur n' eo 
ket ken kaer ken abaoe m' eo aet da c'hlazenn ouez al liorzh-bokedoù a oa etre 
an ti-skol hag an hent bras. Gwechall e veze c'hwennet. Ganeomp evel just. Un 
digarez ouzhpenn ne oa ken evit kaout pemp munut amzer vak muioc'h. Ha gwelloc'h
c'hoazh e oa tu da welet pezh a dremene dre ar vourc'hadenn : ar baraer war e 
zistanañ goude e forniad, re an ti-ispisiri o pompañ esañs d'unan bennak, ar 
merc'hed oc'h ober o c'hefridioù, ar beizanted o tremen gant o mekanikoù, ar 
flaperezed o flapañ. Ha dreist-holl an disterañ estren en em gave gantañ koll e 
hent er c'hornad. Rak Sant-Alc'houen ne oa ket gwall zarempredet. Dek kilometr 
hent fall oa neuze da vont da Gemper, seizh da vont da vourc'h Plogoneg ha 
kemend-all da vont da Gemenven. Ne oa hent bras ebet war bouez pemp lev da 
vihanañ. Sed e oa ral gwelet tud diavaez. Dedennusoc'h a se an arvest. Iskisoc'h
ivez a-wechoù. Eno eo, war greiz ober van da c'hwennat, omp chomet bamet - 
souezhusat tra - ouzh ar vaouez kentañ am eus gwelet o vogedenniñ : un dimezell 
" fardet ha lardet ", ur vazh-vutun etre he muzelloù ruz-glaou ! Tost kement a 
vousetaj a zeredas an deiz-se da welet eget bloaz goude pa zeuas ur sirk-termaji
d' ober un harp war hon douaroù.

8
*

Hirio e oa digor bras ar gloued nevez evit leuskel an dud da zont da 
votiñ. Pa 'z on bet ne oa tost nikun. Dibresoc'h e vez pa 'z eer war-dro peder 
eur en abardaez : ar re n' int ket aet da bourmen 'zo c'hoazh gant o merenn-
vihan.

Pa zeuer er-maez emeur e kreiz an hent bras. Aze e veze an disparti kentañ
er bagad loustiged a ziflipe da bemp eur eus ar skol. A-wechoù koulskoude ez 
aemp holl betek traoñ ar vourc'h da ambrougañ an toullad a oa o hent hini ar 
gar. Kement ha mont da doullañ un tammig kaoz gant ar boulañjer ne oa ken. 
Distag-mat oa e deod da hennezh ha ne oa ket par dezhañ da droc'hañ o c'hwitell 
d' ar voused kreien. Pa garer ajinañ e karer ivez bezañ ajinet. Sed e oa hennezh
paotr d' en em glevout gantañ. Pa ne veze ket e toull e forn evel just. Opala ! 
Aze ne oa ket tu da vont. Frioù re dener hor boa c'hoazh d' an oad-se, sañset, 
hag e vefent bet devet gant an aezhenn. Ret e veze sachañ ganeomp hor frioù re 
dener ha troc'hañ el laez war-du an iliz.

E kreiz ar vourc'hadenn emañ bepred ar chapel. Ne gredan ket e vez ken 
darempredet mui. N' eo ket d' ar sul evel just, met war ar pemdez. En amzer a 
neuze, kement gwech ma ne veze ket ar sakrist war-dro, en em sile daou pe dri 
vous betek an aoter ha dao d' an armoniom ! Ken e teue ar sakrist kozh, herr 
warnañ, d' hor c'has kuit. Buan e teskas hor sakrist da vat e oa gwell dezhañ 
bout araozomp en iliz.
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Un taol bennak ez eas an hardishañ ac'hanomp betek mont d' ober ur sach 

war kordenn ar c'hloc'h. Met aze 'oa ret bezañ finoc'h ha kalz primoc'h rak loen
gwelet 'oa loen paket. Gwazh a se da feskennoù al loenig pa ouefe e dud : ne oa 
ket gwashoc'h pec'hed eget mont da dintal ar glas evit c'hoarzhin.

Ma oa klozet dor ar chapel, dor ar maezioù ne oa ket. En-dro d' an iliz e 
oa un dirienenn ma oa kustum deomp chom d' ober un tamm ebat pe ur c'hrogad em 
gannañ a-raok mont larkoc'h. Gwez kistin bourlik 'oa en-dro d' ar chapel. Pa 
teue mare ar c'histin, ma ne oa ket mat ar re vourlik da zebriñ, da argadiñ e 
oant armoù dreist. Kerkent leuniet hor chakotoù, hor seier ha betek hor 
c'hrubuilh e veze rannet ar vandenn etre daou : ha brezel ar c'histin dezhi ! N'
em eus ket klevet e ve bet lazhet hini pe hini er brezel-se, bronduet e ve bet 
hemañ-hen ne lavaran ket. Gwechoù all eo ar merc'hed a veze argadet. Ral a wech 
koulskoude, rak gwelloc'h oa leuskel hon danvez-komerezed da gaout amzer da 
glakenniñ eget gwelet anezho o skarzhañ d' ar red d' ar gêr e-giz yer dichouet. 
Rak abred a-walc'h ez afent dija da lâret da vamm e oa echu ar skol ha ma ne oa 
ket distro ar yannig d'ar gêr eo e oa aet da yann seitek. Hag e oa poent klask 



an torch-skudilli evit flourat dezhañ kroc'hen e benn a-dreñv.

Ur wech e teuas termajied da Sant-Alc'houen. O flas a rejont en dirienenn-
se e-tal an iliz. Brud fall oa war an dermajied-se. E gwir pe e gaou ? Ni avat 
n' anavezemp nemet o bugale a zeue d' hor skol. " Park ar Boulañjer " a voe 
dilezet avat evel tachenn-emgann e-keit ma chomjont aze. N' eo ket ne oa ket 
hichou a-walc'h war an dirienenn. Ha ne blije ket d' an dermajied yaouank 
c'hoari brezeliañ ? Eo, pell ac'hano. Hogen, deskiñ a rejomp diwar hor c'houst 
ha ne oa ket unvan hon doareoù stourm. Ken naturel oa deomp argadiñ gant kistin 
bourlik pe krog-ha-krog ma kavjomp gwall zireizh mont dezhi gant kontilli evel 
ma rae hon amezeien nevez. Lakaet e voe ganeomp e oa furoc'h mont pelloc'h.

Pilet eo bet ar gwez en-dro d' ar chapel. Ne vo ket mui emgannoù kistin 
bourlik. Ha c'hoariet e vez c'hoazh ar brezel ? Moarvat gant binvioù a ra trouz 
eus a-bell : kalz trouz evit netra. Ni a yae d' ar gêr gant ur grabisadenn pe ur
vloñsadenn d' an nebeutañ ; er brezel e vezemp bet rak pistiget oamp.

10
Pilet ar gwez, 'zo bet savet ur voger d' ober an dro d' an iliz. Ur voger 

vein, ur metr uhelez. Dres pa on paseet e oa daou vugel o vont d' ar red war he 
gorre, forzh pegen strizh eo. Hag int en traoñ o-daou, mell divell. Bez e vo 
c'hoazh tud c'hloazet da vont d' ar gêr eus ar skol, m' eus aon.

An douar tirien 'zo bet troet. Bremañ e c'honezer legumaj e " Park ar 
Boulañjer ". Ne zeuio ket mui an dermajied.

*

Ha setu me degouezhet war ar blasenn.

Ur blasenn vras 'zo bremañ e kreiz Sant-Alc'houen. Dav oa deomp kaout 
unan. N' eus bourc'hadenn a-zoare ebet n' he deus he hini. Aes eo da welout rak 
goullo e vez dalc'hmat : perak mont war ar blasenn pa 'z eus plas a-walc'h da 
leuskel ar c'hirri dirak ar stalioù-kenwerzh ? Devezh fest vras Sant Alc'houen e
vez leun-tenn avat. Met leun a stalioù hag a dud : difennet e vez an deiz-se 
ouzh ar c'hirri-tan.

Aze e veze lakaet an harp gwechall a-raok an eil disparti e strollad 
moused ar skol. A-raok, a lavaran mat, rak peadra oa da ruzañ war al lec'h m' 
emañ bremañ ar blasenn. Da gentañ, ar c'hovel. Ne gredemp ket mont tre e-barzh 
gant aon na ve bet soubet hor penn a-dreñv deomp e-barzh ar varazh a oa gant ar 
marichal da zistanañ an houarn pe tougnet hor frioù gant e weltañv. Prometet a-
walc'h e oa bet deomp ma vijemp aet re dost. Ar vrud a oa e sanke ar varichaled 
ur meno ken don en o bouilhenn hag un tach e troad ur marc'h, ma chomemp 
bouchadet e toull an nor. Pas re bell memes tra rak n' eus ket skuizhusoc'h evit
bugale eget chom difiñv. Ha ni a-dreñv an ti-marichalezh e-lec'h ma oa ur bern 
houarn kozh taolet aze dre ma oa re vihan ar c'hovel. Eno oamp en hor butun - pe
war hor bern butun kentoc'h - o c'hwiliat evit klask diskoachañ tamm pe damm a 
yafe prestik en hor seier skol ha war-eeun d' ar gêr. Dinamoioù veloioù oa 
gwellañ a c'hellemp kaout, rak ar re-se oa tu da glask petra a oa en o c'hreiz. 
Dao d' ar furchata eta ken e teue ar gov er-maez da choual hor bandennad brini.
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Ur wech 'oa deuet ur c'harr kozh. Feiz Doue, ma oa bet laosket eno eo ne 

oa da zen, ha ni kas ganeomp bep a damm d' ar gêr. An taol-se e rankas ar mestr-
skol embann ar c'hlas e vefe galvet an archerien ma ne gavfe ket an Aotrou-'m-
eus-ket-soñj-piv e garr-tan en e bezh. N' anavezemp ket al loened-se a veze 
graet archerien anezho (re Zouarnenez a ra war hon tro ha Douarnenez a zo ken 
pell all...). Diwar glevout e ouiemp avat e oant loened fin hag ouzhpenn ken 
garv ha fin. Ne oamp ket o klask hor par. An deiz war-lerc'h ec'h adkavas hon 
Aotrou e garr a-dammoù. Met an holl dammoù oa aze. Soñj am eus c'hoazh eus " 
dorn an tizh " a chomas un eizhteiz bennak war riz moger an " ti-labour " du-
mañ.



Kergent chouet en em gavemp a-dreñv loch ar c'hooperativ, " Ti ar sindikad
" e-giz ma veze graet anezhañ. Kuriusat ti ! Klaouet e veze a-hed an deiz gant 
ar marichal a rae war e dro. Nemet pa zeue ur c'houer bennak da brenañ benveg pe
ludu e veze dialc'hweziet. Gant e zor kloz, e brenistri re uhel evit ma welfemp 
an diabarzh, bez 'oa Ti ar sindikad ur c'hevrin evidomp. Hag e chomo. N' eus ket
mui anezhañ, nag eus ar c'hovel, nag eus ar bern houarn kozh. Aet eo ar marichal
war e leve, pe gentoc'h lakaet eo bet gant an traktourien o tistroadañ e gezeg 
houarnet. Diskaret eo bet kement batis a oa, d' ober ur blasenn, plasenn vras 
Sant-Alc'houen.

E-pad ur pennadig eo bet miret ar puñs er c'hreiz. Hogen, forzh pegen 
dizarempred e veze ar blasenn e teue a-benn ur mezvier bennak da vont da dougnañ
ar puñs-se. Ur wech ar bloaz da vihanañ. Sed un taol eo bet diskaret da vat.

*

War ar blasenn em eus troet evit kemer penn hent ar gêr. Eno ivez e troe 
darn ac'hanomp gwechall. Ar re all a yae el laez, war-du ar Roz ; lod all a droe
a-zehou, re gostez ar Gergoad. Disteroc'h a se e veze hor bandennad pa 
zegouezhemp er " Ru ". Ar Ru ya, ar ru nemeti. Sant-Alc'houen zo treuzet par 
dibar gant an " hent bras ", hent Plogoneg da c'har ar Pont-Kev, gar 
Kerfeunteun. Mar deo hent n' eo ket straed, 'keta. Setu n' eus nemet ur ru e 
Sant-Alc'houen, a zeu da bakout an hent bras.
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Aet eo da dost netra an nebeut stalioù a oa aze, lod pilet, unan bennak 

adsavet. Ti Naig avat n' en deus ket cheñchet nemeur. Ur c'hrenn di eo hennezh, 
dezhañ ur prenestrig hepken o teurel war an hent. Neuze e oa stanket ar 
prenestr-se gant ur pezh grilhaj distroñset ar c'horn anezhañ. Aze e veve Naig 
gozh. Den ne ouie re vat petra a rae honnezh. - Ni atav n' hon eus gouezet 
biskoazh. - Nemet un dra a ouiemp ervat : mont a rae dezhi c'hwesha e kreier 
lapined ar re all, mont da doullañ er parkeier avaloù-douar, rentañ gwel d' al 
liorzhoù legumaj. Diouzh an noz evel just, rak war an deiz e oa ral he gwelout. 
Mar klude ar yar gozh war an deiz, frioù marmous an andread ne oant ket evit 
mirout a vont d' he digludañ. Kement gwech e tistroemp-ni eus ar skol e oa 
dreist deomp mont pelloc'h hep harpañ dirak he zi. Ha bec'h d' ar vein a 
glaskemp silañ dre gorn distroñset grilhaj ar prenestr. Ken e teue unan bennak 
da lakaat ur bolod da vont tre e-barzh an ti. Raktal e veze cholori er glud. 
Cholori yer a fell din larout. Rak bevañ a rae a-gevret gant he loened, yar, 
koulin pe kazh dianket a oa war c'hortoz paseal dre ar chidouarn. Ni avat ne 
chomemp ket da selaou an diskrapadeg. Goût mat a ouiemp eo bleñj ar yar vrasañ, 
Naig gozh, a glevfemp tuchantik. " Park ar Marc'hadour " a veze hor c'huzhiadenn
da c'hortoz ar bec'h da reizhañ.

Eno e oamp 'tal ti Reun ar Bodenan. Hennezh a veve ivez diwar an amzer. 
Iskisoc'h den c'hoazh marse. Ne laere ket hag e teue a-benn da zebriñ memes tra,
ha dreist-holl da evañ. Lakaet e voe en doa ur bañsion bennak. Ur wech dre vare 
e teue betek du-mañ, rak bevañ a rae ivez diwar an aluzen. Gwelout a ran anezhañ
c'hoazh o soubañ e damm bara kig-sall en e skudellad sistr. Hag ez ae en-dro 
kuit en ur drugarekaat. Ne " vennozhe " ket evel m' emañ ar boaz gant ar 
foeterien-hent. Ne oa ket gwall vignon d' an iliz. Moarvat en doa droug ouzh 
Doue da vezañ roet dezhañ un teod ken berr. Rak ne oa ket dilavaroc'h den. A-
boan e talc'hemp soñj e veze deuet, ken didrouz e veze ha ken prim e tistroe. 
Marteze oa-eñ mignon d' ar vugale. Ar vugale avat ne oant ket gwall-domm outañ. 
Aon a rae deomp zoken. Sur a-walc'h e oa abalamour d' e benn javedoù stegnet, e 
zaoulagad strizh, strishoc'h c'hoazh dre ma oant dilavar.

13
Marv eo Naig. Marv eo Reun. E di n' eo ket bet koshoc'h evitañ. En e lec'h

'zo bremañ ur mell ti nevez a daol e du skouer war an hent. An hent, rak deuet 
omp er-maez eus " Ru " Sant-Alc'houen. Parkeier zo bremañ a bep tu ; war ar maez
emaomp dija. Pelloc'h emañ ar post trañsformatour. Goloet eo bremañ a skritelloù
politikel a bep kostezenn. Gwechall ne veze ket kalz skritelloù e Sant-
Alc'houen. Ne oa nemet ar P.C.F. a zeue da stagañ e re pa veze votadeg. Bremañ, 



m' emañ aet rouesoc'h an dud war ar maez, e vez bec'h gant an holl strolladoù 
lakaat o re.

Dirak an trañsformatour e chomemp a-sav ivez. Ul lec'h dreist d' ober 
gwezennig-pêr oa aze. Unan ac'hanomp oa mailh war seurt embregerezh. Gouest oa 
memes da vale war e zaouarn. Bemdez e veze an abadenn sirk-se hag ebatoù all 
c'hoazh : soñj am eus bezañ aozet un interamant ur wech. Renket an dud, pep hini
en e garg, an eil person, egile masikod, toullet ar bez, e voe lennet ar 
pedennoù ha kanet kantikoù a-raok douarañ hor paour kaezh. Lakaet e voe ur groaz
war ar bez hag e anv d' an hini marv, war ur maen : Gri-grik, un danvez grilh 
diouzh e vicher, a oa bet paket ganeomp ha lazhet pemp munut kentoc'h.

Pelloc'hik, war-bouez kant metr, emañ penn hent du-mañ. Ma harp diwezhañ e
veze a-raok en em gavout er gêr. Kavet e veze eno, da bep mare eus ar bloaz, pe 
un aval da grignat e gwez ar penn kleuz, pe ur gistinenn da ziglorañ en tu-all 
eus an hent, pe ur goñchenn da gontañ nemetken.

Mont a raen da glask ma merenn-vihan. Seizh eur a veze anezhi hag alies 
ouzhpenn.

Hirio, en ur ziskenn d' ar porzh em eus selaouet mat hag e klevfen, evel 
gwechall, ar re all, re gostez Keraven, o doa c'hoazh o ravolt da gas ganto war-
bouez ul-lev hanter. Ne glevis nemet mouezh Mamm :

- Bet out bet 'votiñ ?

- Ya, Mamm, deuet on d' ar gêr eus ar skol.
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Jean RAY

(tr. Kenan KONGAR)

Doue, te ha me...

Goude ouzhpenn ugent vloaz pell eus ar vro, setu me o tistreiñ da Weston, 
kêrig va c'havell, am boa kuitaet, ruz gant ar vezh ha paour evel ur razh iliz. 
Ne oa ket va distro da vezañ lakaet war gont an droug-hirnezh, na gant ar c'heuz
d' an amzer gozh. Ugent bloavezhiad riblaerezh war seizh mor-bras ar bed o devoa
troet en un nabab an truilhenneg ma oan. Va c'hozh lestr-karg kozh, ar Fulmar a 
yeas da vorediñ en ur c'hornig e tu a-dreñv ar porzh, hag ar c'hoñchoù a oa war 
va anv e tiez-bank Kingston, Singapore hag Alexandria, a voe kaset d' ar Midland
Bank, e Weston.

Diskenn a ris eus an treñ d' an eur ma oa ruster ar c'huzh-heol o 
teñvalaat hag, a-vec'h treuzet ganin ar frankizenn, setu un den o tennañ e dog 
dirazon en deñvalijenn.

« Noter Mudgett... Ho noter, aotrou kabiten ! Bet em eus an urzhioù kaset 
ganeoc'h eus Colombo, ha deuet on a-benn da akwizitañ, en hoc'h anv, un ti hag a
vo eus ho krad, spi am eus. Nag un eurvad ho kavout war va hent adal ho kammedoù
kentañ en hor c'hêr-ni ! »

Pebezh aneval ! Bep gwech ma tegouezhe un treñ eus Londrez e ranke bezañ 
bet aze ouzh va gedal.

« Mudgett, » emezon, « ur bloavezhig bennak hoc'h eus warnon ; met ar 
Mudgett a zougas testeni enep din hag a lakaas ac'hanon da vont d' an toull evit
bloaz, a oa koshoc'h c'hoazh. »

« Va zad an hini oa, » a huanadas an noter. « Aet eo da anaon, Doue r' e 
bardono. Nag a geuz en deus bet d' ar pennad imor fall-se, aotrou kabiten. »

« C'hoant am bije kemer ur bannac'h. »

« Ur blijadur e vo evidon her c'hinnig deoc'h evel degemer mat, aotrou 
kabiten. Setu ma tigor ar gouleier er Balmoral ; ur c'hlub prevez eo, met 
laouen-bras e vezor ennañ ouzh ho tegemer. »
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Rener ar Midland Bank a ranke bezañ bet hirik e deod, rak setu ma oan 

degemeret gant saludoù ha minc'hoarzhoù an dudjentil renket ouzh an taolioù ha 
gant stouadennoù ar servijerien.

Anavezout a ris un nebeud pennoù daoust ma oant bet gwall aozet gant an 
amzer o vont e-biou.

Ha setu e traoñ ar sal ur c'hementad o tregerniñ, re uhel evit chom hep 
bezañ klevet :

« Tostik-tost d' ur milion a lurioù ! »

Un draig bennak evel-se a ranke bezañ e gwirionez war va c'hont, er bank. 
Ha war-se, setu un tadig-kozh a oa o kas e werenn d' e c'henou, o tapout an hik.

Ha me hag anavezout ennañ rener ha perc'henn ar Weston Advertiser, sutig 
paper ar gêr, hag en devoa kannet gwechall ken mat va c'hrezioù din evit un 
tammig skraperezh gwall zister.



« Te, va faotr, » a soñjen, « a-barzh eizhtez amañ e vi o c'houlenn 
diganin ur skodenn evit harpañ da gozh torch-listri. Ma ! servijet e vi a zoare.
»

N' em boa ket c'hoazh peurlipet va eil gwerennad ma oa bet ar pep brasañ 
ouzh va c'haout evit ober o gourc'hemennoù ha stardañ din va dorn. Ha da bep 
hini e ris ur stard-dorn gouest da zivarc'hañ e skoaz.

* * *

Diaoul an ifern ! Me hag a gave din lipat va mourroù diwar meuz doueel ar 
veñjañs ! A-walc'h e oa bet d' un dornig gwenn sevel kornig ur rideoz evit 
mouchañ va droukrañs hag, etre meur a giladenn all, va lakaat da sinañ ur 
chekenn evit boueta kefioù marnaoniet ar Weston Advertiser. Dre ar garantez en 
deus an tonkadur va lakaet da bennfolliñ, an orged ar foeltr ouzhpenn, unan eus 
an traoù am boa kredet an nebeutañ enno em buhez.

Dre brenestr ar rideoz edo va amezegez nesañ o reiñ un taol-lagad er-maez 
pa oan o vont e-biou, ha setu hi oc'h ober din ur mousc'hoarzh. Ur gridiennig a 
oa en dornig a oa o sevel an dantelezenn, hag ouzh hec'h arvrec'h e oa un 
droellenn o flamminañ.

Kouezhet ar rideoz, met amzer am boa bet da welout ur c'horf tanagraek ha 
daoulagad kaer liv ur barr arnev.
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En abardaez-se, an noter Mudgett ha reiñ din an doareoù :

« Miss Martine Messenger... eus un tiad uhel eus ar Shropshire. Ur pemzek 
vloaz 'zo hepken emañ e Weston o chom, hag a-se n' eus ket bet tu deoc'h da ober
anaoudegezh ganti. A-vec'h ugent 'vloaz dezhi p' en em gavas amañ. N' eo ket 
amzere ober ar gont. »

« Madoù dezhi ? »

« O nann ! N' eus matezh ebet zoken. He zi avat ne deo ket bras. »

Hag eñ, evel keuz dezhañ :

« N' eus ket an disterañ dle war hec'h anv... »

Antronoz, setu me o skeiñ war dor Miss Messenger.

* * *

Degemeret e voen en ul lec'h na zeree tamm ebet ouzh he c'hened : ur sal 
yen-skorn, arrebeuri giz ur prioldi, torkadoù Moneiz ar Pab e podoù alabastr 
faos.

« Evel amezeg e teuan da ober ur gwel deoc'h, » emezon.

« Laouen-bras on a-se, » emezi gant he mousc'hoarzh an diaoul, « dreist-
holl m' emañ ar c'hiz ober-se o vont da goll. »

Prientet e oa bet ganin un toullad frazennoù evit degas war-benn ur 
goulenn lipet-mat. Ken gwazh ha soudarded fall e sac'has ar frazennoù en adreñv,
ar goulenn fraezh ha naet avat ne chomas ket sachet.

« Miss Messenger, » emezon, « me 'garje bezañ ho pried. »

Skeiñ a rae war an daol gant begoù he bizied, en doare ma lakae an tan e 
mein-rubin he zro-brec'h.



« Evidon-me ne fell ket din, » a respontas, « met se vira ket ouzhimp da 
chom amezeien vat. »

Ur mousc'hoarzh all a zeuas ganti hag astenn a reas din he dorn kelc'hiet 
a dan. Ha setu me tapet, kiliet, kollet, prest da bep tra evit ma vije din-me ar
mousc'hoarzh, an daoulagad skedoù korventenn, an dorn holldan...

Ha bourc'hizien Weston a gavas evel-se ur sioulder ne oa ket em soñj reiñ 
dezho.

* * *

Dre ar bed bras n' eus ket bet kalz a verc'hed o nac'h ouzhin o ferzh-mat.
Hag en ur guitaat va amezegez ez is da glask meur a " highball " evit lakaat va 
soñjoù war o rez.
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« Diaoulez kenedek, » emezon, « mat e kavan e lavarjes nann d' ar gwaz, d'

ar milion a lurioù avat ne ran ket, petra bennak ac'h eus ar vrud da vezañ 
dizle. Nemet hag ul lakepotig bennak a vije war da dro. » 

E Weston avat n'eo ket stank ar barien kenedus o redek ar ruioù ha ne 
zeuen ket a-benn da ijinañ penn ebet eus va anaoudegezh war blueg Martine 
Messenger. Ha setu ma teuas dre zegouezh ar big da gregiñ em skouarn. Hol 
liorzhoù, ur c'harzh hepken ouzh o dispartiañ, a oa stok ouzh ur pezh tachenn 
voutin dilezet bloavezhioù a oa ha gronnet gant ar strouezh.

Un nozvezh, pa oa hanternoz o tostaat, edon o vont da vorailhiñ dor ar 
veranda pa glevis gwigour kloued tu-dreñv va amezegez, hag e c'hellis gwelout ur
skeud o pellaat buan dindan al loar.

« Un hent souezhus he deus Martine goant dibabet da vont e kêr, » a 
soñjis. « Hag hent ar c'hizhier eo an hini ve?»

Prestik goude edon o vont d' he heul a-dreuz an drez hag an drein.

« Se avat ! » Darbet e oa bet din leuskel ar gerioù-se a vouezh uhel.

Kuitaet he devoa ar wenodennig a gildroe a-dreuz ar strouezh ha setu hi 
en-eeun war-du ar Groves. An anv-se a veze graet eus ur vered bet dilezet goude 
ur prosez a oa bet etre kêr hag un denjentil eus ar vro, hag abaoe ma oa e kerz 
Weston ur vered arnevez er penn all a gêr.

Edo Miss Messenger o tizhout un tamm mogerenn, restad diwezhañ ar vur a 
rae an dro, pa zeuas ur goumoulenn da guzhat al loar, o veuziñ en deñvalijenn an
ec'honder ankenius, hag o virout ouzh va selloù da heuliañ an tres-se er 
pellder.

« Ne deo ket ul lec'h eus an dibab evit un emgav tener, » a c'hrozmolis, 
leun a zesped.

Div eurvezh a dremenis koulskoude oc'h ober ar peul en deñvalijenn, e-sell
d' he gwelout o tistreiñ.

Antronoz hepken eo e tleen adwelout Miss Messenger war dreuzoù he zi, hag 
hi o skeiñ bruzhun d'ar c'helvinier.

* * *
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Dont a ran bremañ d' un huñvre am eus graet. Evel ma 'z eo gwriziennet en 

ur wirionez kozh ez eo ret-mat din distreiñ war homañ.

E Sydney e oa. Ar Fulmar a oa bet lakaet er sec'h ha feurmet em boa ur 



gambr e Vine Street. Skeiñ a rae war liorzh Victoria ha ne gresk ennañ - Doue ra
vo meulet - nemeur eus an eucalyptus euzhus-se hep na deil na disheol. Goudomm e
oa an noz ha skañv e oa va c'housk pa santis evel aezhenn blijus un aveler o 
tistanañ din va dremm.

Em morgousk e klaskis tapout krog en dorn madelezhus, hag hen tapout a ris
evit gwir.

Ur garm a glevis, ha me tapout ur jodad a bep tu.

Kerkent e oan divorfil, ha setu ma kavis em boa krogad ouzh un dra vlevek 
ha trouzus a oa o tifretañ par ma c'helle. A-benn e teuis da dapout krog er 
berenn tredan a oa ouzh tal va gwele ha da ober goulou.

Darbet e voe din lezel va frizoniad da vont ; va frizoniadez kentoc'h, pa 
lavarin mat.

Ur pikol askell-groc'hen e oa, unan eus al logod-dall ramzel-se a gaver 
alies a-walc'h en Aostralia hag a vez graet anezho ivez a-wechoù chas-nij.

Dallet gant ar sklerijenn, en em lakaas an nozvezhierez da wikal truezus, 
hag he doare-ober am lakaas da soñjal en hini Tina, ar giezig a oa bet e-pad 
pell loen-eurvad ar Fulmar.

« Tina, » emezon, « chom sioul ; ne 'm eus tamm drougiezh ebet ouzhit. » 
Ha me neuze gwelout er sklasenn va dremm ruziet gant gwad fresk.

« O ! o ! evel unan all bennak eus da c'hoarezed ez eo krog ennout gwall 
voaz ar gwampired. Sunerez gwad an diaoul, kae ! En noz-mañ avat out degouezhet 
mat, rak medisin ar vartoloded en deus kavet e oan re yac'h hag aliet ac'hanon 
da dennañ ur bannac'h eus va gwad. Espernet em eus un hanter kurunenn en abeg 
dit. Tina ! ma fell dit c'hoazh ul lomm, n' ac'h eus nemet en em servijañ ! »

N' hen greas ket, met doare a oa warni da sioulaat, da selaou pezh a 
laren, ha zoken da vezañ plijet gant va frezeg.

« Kae, Tina, ha mar deo digor da galon, ken arc'hoazh... » 

Ha war se, setu me ha reiñ dezhi hed he lank hag o welout anezhi o 'n em 
goll e teñvalijenn al liorzh.

Hag her c'hrediñ a rafed ? Distreiñ a reas Tina, ha bemnoz da heul. En em 
gavout a rae mat ganin, dihuniñ a rae ac'hanon en ur bigosat din va diskouarn, o
reiñ din a-wechoù jodadoù bihan gant hec'h eskell ledan kroc'hennek, hag o 
chilpat sioulik evel ma rae va c'hiez diagent. Krediñ a ran ez eus bet keuz enni
gant va c'himiad. Ne 'm eus ket kredet he c'has d' am heul, ar vuhez er bourzh 
ne c'helle ket bezañ diouti.
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* * *

Setu me bremañ o treiñ d' am huñvre nevesoc'h.

Va lakaat a rae da ober un dro en amzer dremenet. Edon adarre em c'hambr e
Vine Street, e Sydney. Gant un aveler o c'hwezhañ un avel fresk war va dremm, 
hag e keit-se, setu ma santan ur flemmadenn em gouzoug.

« Alo, Tina, setu te en-dro..., kemer da vanne, va merc'hig, » emezon 
laouen hag o tapout krog en he fav.

He garmadenn a glevis, hag hi o klask difloupañ ac'hano.

Dihuniñ a ris. N' edon ket en Aostralia, hogen em zi e Weston hag en 
deñvalijenn e oa unan bennak o tispac'hañ.



N' em boa nemet pouezañ war ur voutonenn evit ober goulou er gambr. Ha d' 
am zro e oa neuze da grial, gant ar sebez en taol-mañ. E gwask va dorn edo 
Martine Messenger o tifretañ.

* * *

Sellout a rae ouzhin gant daoulagad dispourbell, karget a zoan hag a euzh.
Ur berlezenn c'hleb a oa o ruziañ unan eus kornioù he diweuz, hag ur melezour a 
zistaole din va bizaj saotret gant ar gwad.

« Tina... » a vouskomzis, o krediñ c'hoazh edon o komz ouzh askell-
groc'hen Sydney.

« Arabat envel ac'hanon Tina, » a rochas va zapadenn. 

Teuzet an huñvre, setu ma teue ar wirionez war-wel. Dont a ris ennon va-
unan ha lavarout dezhi :

« Tina a oa un askell-groc'hen hag a zeuas da vezañ mignonez ganin, ur 
pezh logodenn-dall everez gwad, ur...»

« Ur wampirez, ya... » eme Miss Messenger.

« Eveldoc'h ? »

« Eveldon-me, ya. »

Meur a dra am boa gwelet em buhez, kemend-all avat n' am boa ket, ha 
koulskoude e kaven e c'hoarveze an traoù diouzh va grad.

Dreist-holl ma oa kaer diaoulek ar blaouierez ! Gwisket e oa gant ur sae 
seiz gris a lakae he neuz da dalvezout en un doare... ha, dastumet ganti ar 
veradenn wad gant beg he zeod, e kaven he genou gwall entanet ha dedennus.
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« Tina, » krog bepred enni war-bouez hec'h arzorn. « emaon o vont da 

gontañ dit un istorig dister, dister. E Marseilh e teuas din tapout em c'hambr 
ul logodenn-ostaleri e-keit ha ma oa o lakaat he c'hraban war va doug-paperoù. 
Gellet em bije gelver ar polis, met n' her gris ket, o vezañ ma kaven anezhi 
koant ha steuet-mat. Kavout a reas reizh e kemerjen plijadur diwar he c'houst, 
hag evel ma voe bras ar blijadur-se, e lezis va doug-paperoù ganti. Koulz razh- 
ostaleri ha sunerez-gwad o devez da baeañ gant ar memes moneiz. »

Ha war se e sachis Martine war ar gwele.

Un aspedadenn ken ankeniet a lennis en he daoulagad ma chomis war-var.

« Nann, o nann, » a glemme-hi, « n' on ket c'hoazh evit reiñ deoc'h da 
entent perak, met... an dra-se, nann ! »

An dra-se a oa ar gwele a oa o sellout outañ gant spouron.

« Deuit, » emezi goustadik. « deuit ganin, ne c'hell bezañ nemet du-
hont... »

Du-hont... Am lakaat a reas da ziskenn dre al liorzh ha, krog em dorn, ez 
ae war-raok gant kement a dizh ma voe darbet din meur a wech mont a-stok va 
c'horf. Am c'has a reas ganti a-dreuz an dachenn voutin evit chom a-sav a-benn 
ar fin dirak ar Groves.

* * *

An dro a reas Martine da veur a beul maen aet du gant an dilez a-barzh 



chom a-sav dirak ur poull digor.

« Kement-mañ hepken eo a zo aotreet din gant nerzhioù an noz evit 
degemerout an hun hag an orged. Unan varv on, ha marv e oan pa zeuis da chom 
amañ pemzek vloaz a zo. »

Ar sae seiz a zigoras warni hag un aezhenn c'hor a savas eus he bruched.

Ar poull-bez digor hon degemeras.

Eus ar mogerennoù fank a oa o stardañ hon izili evel kostezennoù ur 
c'heler e save gwagennad divent orged an embredadennoù diniver bet lidet e 
donderioù an douar, - an euredoù du a oa hon hini-ni unan muioc'h anezho.

* * *
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« Kae, » emezi, « va lez da hun. »

Ur biz he devoa lakaet war he muzelloù, hag azgoulennus e oa ar sell a oa 
o parañ warnon.

« Doue, te ha me hepken her gouezo, » emezon, evit touiñ dezhi e virjen 
kuzh hon nozvezhiadennoù da zont.

En em sachañ a ris er-maez eus ar poull. War va lerc'h e lakaas un dorn 
diwelus ar maen da c'houlc'her war ar bez.

* * *

Un degouezh diboell a lakaas an traoù da derriñ. Ar vaouez a veze war-dro 
va zi a gouezhas klañv, hag e kasas din he merc'h da gemer he flas.

Ur gaer a zuardenn a oa eus houmañ, mempret mat, ha taer he selloù. 
Stampañ a reas dirazon, he daoulagad du o parañ em re, he bronnoù bannet en avel
evel aros ul lestr.

« Ha gwir e ve, » a c'houlennas-hi, « e kavjec'h an tu da baeañ din ur 
vantell groc'hen, ur montr-brec'h en aour gant diamantoù stag outañ, ha loereier
seiz, hep na vije bihanoc'h ho peadra diwar se ? »

« Netra wiroc'h, » eme ve.

« Neuze 'vat, » a sklokas-hi, « petra 'maoc'h o c'hortoz ? » 

Ne chomis ket da dortañ.

En deiz avat ma 'z eas dirak an dud gant ar c'hreskadennoù mizus-se ha ma 
voe sklank diwar he fenn e kêr, e chomas kloz stalafoù-prenestr va amezegez. Ar 
c'hloc'h a dintas en aner e donder he zi hag ar voger disrann etre an daou di a 
chomas direspont ouzh va galvadennoù niverus.

Diouzh an noz e lammis dreist tresenn al liorzh ; a-vec'h din avat bezañ 
lakaet va zroad dreist treuzoù tu-dreñv an an ti ma santis c'hwezh skornet an 
ezvezañs hag an dilez.

Pa voe noz-teñval ez is d' ar red betek ar Groves : 

Digor e oa eno ar poull, ha stouiñ a ris a-us d' un euzh spouronus : ur 
glopenn a oa o c'hoarzhin ouzh ar stered, ur bilhenn seiz a oa dispak war ur 
bern breinadurezh, etre eskernigoù gludek e taskrene un druilhad mein rubin, tra
ma save ur vouezh heugus eus ar bez.

Aze e chomis koulskoude, oc'h aspediñ tro ha tro an ifern hag an neñv, ken
na dregernas er pellder war ar maez kan ur c'hilhog o kemenn goulou-deiz.



* * *
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Ar Fulmar a zo deuet dezhañ kroc'hen nevez.

Ne deo nemet ur vastoc'hadenn douellus, hag a zo koulskoude diouzh va 
c'hoant. Kavet em eus evitañ ur skipailh dastumet a douez ar gwashañ lorgnezh 
mor a c'heller kavout. Dizale ez aimp adarre er-maez ha, kentañ barrad-amzer a 
vo, ez ay sur-mat va batimant da ober he zoull-kuzh en hal bras.

... Rannañ un dra-guzh gant Doue ha gant dispennoù ur c'helan a vije 
evidon plegañ betek an termen dindan ur bec'h re bonner.

Tennet eus " Les 25 Meilleures Histoires Noires et Fantastiques de 
Jean Ray " - (c) Marabout s. a. 1961.

Moulet eo an droidigezh-mañ gant aotre an embanner, perc'henn d' ar 
gwirioù.

DIWAR-BENN AN OBEROUR

D' ar 17 a viz Gwengolo 1964 e varve Jean Ray e Ghent, kêr-benn Flandrez 
ar Reter, e bro Velgia. Nevez boulc'het e oa gantañ e driwec'hvet bloavezh ha 
tri-ugent, ganet ma oa bet er gêr-se d' an 8 a viz Gouere 1887.

Brudet eo deuet da vezañ Jean Ray (e wir anv a oa Raymond de Kremer) evel 
konter ha marvailher, saver skridoù espar ha souezhus. E-pad pell ne oa ket 
anezhañ koulskoude ur skrivagner a vicher ; ur reder morioù ne lavaran ket, o 
vont eus an eil tu eus ar bed d' egile, o taremprediñ koulz ar gwellañ hag ar 
gwashañ. Abred e krogas avat, adal m' en deveze ur pennadig amzer vak, da lakaat
war baper ar pezh a droe en e spered, ur spered leun a faltazi. Diwar 1934 avat,
hag eñ distro d' e vro, e teuas da vezañ rener kelaouennoù ha ne veze tost da 
vat nemetañ e-unan ouzh o c'hargañ eus an eil penn d' egile, skrivañ ma rae d' 
an daoulamm ruz, koulz e nederlandeg hag e galleg.
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Dre-se e kaver en e oberoù perzhioù mat ha perzhioù fall ar skridoù savet 

buan gant tud hag o devez re a ijin en o empenn. Ar skouer a roan amañ ne vo ket
moarvat peadra gantañ da souezhiñ re ar Vreizhiz a zo ac'hanomp, boas m' omp 
ouzh seurt danevelloù ma vez mesket enno gwirion ha dreistgwirion. Bet skrivet 
ganin da gentañ d' an 23 a viz C'hwevrer 1964, e oa chomet ouzhpenn dek vloaz da
vorediñ e-touez va faperoù ken ar 16 a viz Here 1974 ma voe graet dezhañ un tamm
kempenn all.

Ur marvailher eo bet dreist-holl Jean Ray. Zoken e romantoù evel Kêr an 
Anken Dilavarus pe Sant Yudas an Noz a zo anezho kentoc'h kontadennoù eget 
romantoù gwirion. Kentañ a embannas a voe Kontadennoù ar whisky e 1925, met brud
en deus gounezet dreist-holl goude e varv. E oberenn brizetañ a vije Malpertuis 
(1943) ; hag an anv Kontadennoù diwezhañ Canterbury (1944) a zo un testeni eus 
al levezon en deus bet warnañ ar skrivagner saoz Chaucer. Menegiñ a ranker a-
gostez ar rummad anvet Troioù Harry Dickson, " ar Sherlock Holmes amerikan ", 
anezho ivez kontadennoù leun a ijin hag a gaver enno, daoust d' an anv, un dro-
spered pell bras eus hini Conan Doyle ; betek-hen ez eus bet embannet anezho 
c'hwezek levrenn er rummad " Marabout ". Evel ma kaver pemp kontadenn da 
nebeutañ e pep hini, ez eus aze peadra da lenn evit ar re o devefe amzer da 
ziouerout.

DEIZIADUR GODELL 1975
An dek 10,00 lur
Ne vez ket gwerzhet a-unanoù
Distaol 1/3 evit un niver bras



Kasit ho chekenn gant ho koulenn da R. HUON 
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ISTOR BREIZH LA BORDERIE 

troet gant ROPARZ HEMON

Brezel Bleaz ha Monforzh
(1341 - 1364)

Raksell

« Bremañ e krogimp gant danvez bras Breizh, a ro kalz a sked d' al levr-
mañ, abalamour d' an taolioù-brezel ha d' ar c'hurioù kaer a zo c'hoarvezet. »

Gant ar c'homzoù-mañ, a zasson evel derou un danevell-veur, Froissart, en 
e " Gronik " divarvel, a zigor displegadenn Brezel Breizh.

A-raok livañ amañ taolenn « an taolioù-brezel hag ar c'hurioù kaer », e 
ranker imbourc'hiñ abeg seurt bleuniadeg uheloberoù marc'hegiezh, ha klask 
gouzout ha talvezout a rae ar boan.

N' eus mar ebet e oa abeg a-walc'h, rak ar pezh a oa da c'hounit er stourm
renet ken taer diouzh an daou du oa perc'hennidigezh an dugelezh.

Piv avat a c'houlenne bezañ perc'henn ? Etre piv e oa an tabut ? Penaos, 
perak e teraouas ar stourm aheurtet-se, a badas ouzhpenn tri bloaz warn-ugent ? 
Ouzh an dra-se e tleomp sellout da gentañ. E zeskiñ a raimp o tiskouez berr-ha-
berr dezoioù an daou c'houlenner.

Gant piv e oa ar gwir ?

« Danvez bras. Breizh », evel ma lavar Froissart, a zo istor ar 
c'hevezerezh etre Janed Vreizh kontez Penteür, nizez an duz Yann III, ha Yann 
Breizh kont Monforzh, breur an dug-se. Goude marv hemañ e fellas d' an eil ha d'
egile sevel war an tron.

25
Klaskomp gouzout petore diazez a oa da c'houlenn pep unan anezho.

Ar gwir-natur.

Hervez ar gwir-natur, - tra anavezet gant an holl, - hêr reizh un den marv
a zo e gar nesañ dre ar gwad. El linenn-a-gostez n' eus kar nesoc'h eget ur 
breur, rak etre daou vreur n' eus nemet daou zerez, e-lec'h ez eus tri etre un 
eontr hag e niz pe e nizez. Yann Monforzh a dlee eta bezañ hêr da Yann III 
hervez ar gwir-natur.

Ar gwir-lec'hzalc'herezh.

Ar gwir-natur avat a zo bet kemmet war boent pe boent gant ar gwir 
lezennel, an divizoù skrivet pe henvoazel degemeret e broioù pe e rannvroioù 
'zo.

Da skouer, lakaomp e varv un den (a ran X anezhañ), hag e chom war e 
lerc'h : 1) ur breur pe vreudeur ; 2) nizien pe nizezed a zo bugale ur breur aet
da anaon. E broioù 'zo, an nizien hag an nizezed-se, hag int kerent pelloc'h 
eget ar breur pe ar vreudeur a zo bev, a c'hell kaout al lod eus an hêrezh a 
vije bet hini o zad ma vije bet e buhez. Ha se dre un diviz lezennel a ro aotre 
dezho da zerc'hel lec'h o zad ha da gemer ur gwir n' en deus ket kemeret, nemet 
kemeret e vije bet gantañ m' en dije bevet pelloc'h eget e vreur X, nevez 
varvet. An diviz lezennel-se a anver " gwir-lec'hzalc'herezh ".



Ma vije bet lakaet ar gwir-se da dalvezout evit hêrezh an dugelezh, Janed 
Penteür he dije bet goude marv he eontr Yann III ar pezh en dije bet he zad 
Gwion Breizh m' en dije bevet pelloc'h eget e vreur. Gwion a oa koshoc'h eget 
Yann Monforzh, ha Gwion eta a vije bet hêr. Yann Monforzh n' en dije bet netra. 
Hervez ar gwir-lec'hzalc'herezh, Janed Penteür, o terc'hel lec'h he zad, a dlee 
sevel war an tron kentoc'h eget Monforzh, hag hemañ kouskoude kar nesañ Yann III
o chom bev war e lerc'h.

Ar gwir-lec'hzalc'herezh a oa anavezet gant Kustum Breizh, hag a veze 
lakaet da dalvezout evit an holl zalc'hioù-douar stag ouzh an dugelezh. Dre se, 
Janed Penteür a lavare e tlee bezañ lakaet da dalvezout evit an dugelezh he-
unan, evit ar gurunenn dugel, hag e oa ar gurunenn-se dezhi da heul.
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Daou abeg, etre re all, a oa da vont a-enep al lavar-se.

1) Dugelezh Vreizh a oa un douar-dalc'h dindan gurunenn Frañs, ha zoken, 
abaoe ma oa bet savet d' ar renk a bariezh e oa « ezel ha darn eus ar gurunenn 
». Sentiñ a dlee eta ouzh ar gwir gladdalc'hel gall. Hervez ar gwir-se, hêrezh 
un dalc'h stag-strizh ouzh ar bennaotrouniezh, evel ur bariezh ouzh kurunenn 
Frañs, a dlee bezañ reoliet dre al lezenn a lakaed da dalvezout er 
bennaotrouniezh-se. Ar bennaotrouniezh a oa kurunenn Frañs, gant Pariz da lec'h-
azez. E Pariz hag en Enez-Frañs ne oa ket a wir-lec'hzalc'herezh. Monforzh a 
lavare eta ne c'halle ket bezañ anezhañ e Breizh, hag e oa eñ a dlee bezañ hêr.

Skouerioù nevez a-walc'h hag anataus-meurbet a c'halle bezañ meneget evit 
harpañ ar gredenn-se. E 1272, Huon IV dug Bourgogn a oa marvet, o lezel war e 
lerc'h : 1) Yolanda, douarenez e vab henañ Eozen, marvet araozañ ; 2) Beatriz, 
douarenez e eil mab Yann, marvet araozañ ivez ; 3) Roperzh, e drede mab, breur 
Eozen ha Yann. Ar gwir-lec'hzalc'herezh a lakaed da dalvezout e Bourgogn evit an
douaroù-dalc'h stag ouzh an dug. Hervez ar gwir-se, Yolanda, o terc'hel lec'h he
zad, mab henañ Huon IV, a vije bet hêrez. Diarbennet e voe avat, ha roet e voe 
an dugelezh da Roperzh, mab yaouankañ, hogen kar nesañ da Huon. Evel-se, daoust 
ma anavezed ar gwir-lec'hzalc'herezh evit douaroù-dalc'h dugelezh Vourgogn, ne 
voe ket anavezet evit pezh a selle ouzh hêrezh an dugelezh he-unan, a oa bet 
reoliet hervez kustum Enez-Frañs.

Kudenn hêrezh Vreizh e 1341, heñvel-mik ouzh kudenn hêrezh Vourgogn e 
1272, a dlee bezañ diskoulmet en hevelep doare, war a seblante, a-du krenn gant 
goulenn Yann Monforzh.

2) Hervez ar gwir gladdalc'hel gall, ne veze roet hêrezh un douar-dalc'h 
d' ur vaouez nemet pa n' halle gwaz ebet bezañ hêr. Sklaer an abeg : penn un 
douar-dalc'h a oa da gentañ ur brezelour, un den armet da zifenn an douar hag an
dud a veve warnañ, ha leuniet e veze ar garg-se gwelloc'h gant ur gwaz eget gant
ur vaouez. Ne gemered ur vaouez a hêrez nemet pa n' halled ober ken. Hevelep tra
e Breizh : ur vaouez ne c'halle bezañ hêrez d' an dugelezh nemet pa ne oa gwaz 
ebet ken tost hag hi d' an dug ma tlee unan bennak kemer e lec'h. Pa oa ur gwaz,
e veze diarbennet ar vaouez.
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Evel-se, e 1040, an dug Alan III a varvas, o lezel ur verc'h, Havoez, hag 

ur mab, Konan, war e lerc'h. Ar verc'h oa an henañ. Ar mab ne oa nemet tri miz. 
Daoust d' ar gwir-henañded, a oa al lezenn-hêrezh c'hladdalc'hel, ar mabig tri 
miz eo a voe hêr e 1040. Mervel a reas avat e 1066 hep kaout bugale, hag o vezañ
na oa gwaz ebet da gemer e lec'h, e c'hoar Havoez neuze a voe roet dezhi an 
dugelezh.

Ivez, en 12-vet kantved, an dug Jafrez II, marvet d' an 19 Eost 1186, a 
chomas war e lerc'h ur verc'h, Alienor, en doa bet digant an dugez Konstanza. 
Houmañ avat, seizh miz goude marv he fried (29 Meurzh 1187) a c'hanas ur mab 
dalif, anvet Arzhur : da Arzhur eo e voe roet an dugelezh, hag e c'hoar henañ 
Alienor a voe diarbennet.



E 1341, ar gwaz a venne bezañ hêr da Yann III a oa kar da hemañ, n' eo ket
ken tost, hogen tostoc'h zoken a un derez eget ar vaouez a venne bezañ hêrez. 
Dre ar reolenn a wir gladdalc'hel a zibabe atav ar gwaz kentoc'h eget ar vaouez 
pa oa heñvel an derez-kerentiezh, Yann Monforzh an hini eo a dlee bezañ dug war-
lerc'h Yann III.

Rak-se, brudetañ gwiraourien c'hall ar 14-vet kantved a oa a-du gant 
goulenn Yann Monforzh, etre re all Herri Boc'hig, ur Breizhad genidik a eskopti 
Leon, kelenner war ar Gwir e Skol-veur Bariz e 1341, unan eus ampartañ 
gwiraourien an amzer-se. - hag ivez aozer dianav al levr- gwiraouriezh brudet 
anvet " Huñvre ar Gwerje " savet etre 1373 ha 1379.

Tud Vreizh en entremar.

E Breizh, pa grogas ar breud a-zivout gwir an eil pe egile eus an daou 
gevezer, edo an dud a bep renk, dreist-holl an uhelidi, en entremar. Anat e teu 
an dra-se pa seller ouzh un darvoud heverk, displeget gant Charlez Bleaz e-unan 
en ur c'hounskrid roet gantañ evit difenn e gaoz.

« A-zivout an dael war gudenn hêrezh an dugelezh war-lerc'h marv an dug, 
an holl breladed en em vodas evit gouzout piv a dlee bezañ hêr. Ha goude meur a 
guzuliadenn, seizh eus an nav eskob a zivizas e oa Janed Vreizh. An daou eskob 
all ne savjont ket a-enep, nemet lavarout a rejont e oa ret breutaat pelloc'h, 
hag an darn vrasañ eus ar varoned a lavaras heñvel. »
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Evel-se, ur vodadeg lidel e oa, enni an eskibien hag ar varoned deuet da 

vreutaat etrezo diwar-benn gwir pep kevezer, ha klask en em glevout war ar 
poent-se. Er vodadeg-se ne c'hell Charlez Bleaz menegiñ nemet seizh den a grede 
e oa ar gwir gantañ, ha padal anat e vije bet ar gwir-se ma vije bet ret lakaat,
hervez ali an holl, pennsturioù Kustum Breizh da dalvezout e-keñver hêrezh an 
dugelezh.

Ne oa ket sur evelato : breutaus e seblante ar gudenn bezañ. Ar wech 
kentañ e oa ma save seurt kudenn e Breizh, ha ne oa ket a araogoù da startaat ur
gredenn. An abegoù roet gant pep kevrenn o doa, war-bouez nebeut, hevelep 
talvoudegezh. Pa soñjer mat, kenkoulz gwir a oa en eil tu hag an egile. Sklaer 
eo e oa evel-se e soñje an daou eskob hag « an darn vrasañ eus ar varoned », da 
lavarout eo ar muiañ-niver a-bell er vodadeg hon eus meneget.

Neuze, a vo lavaret, e tlee bezañ ul lez-varn evit reiñ respont d' ur 
goulenn ken arvarus. Ha ret e oa e lakaat dirak al lez-varn-se ha plegañ d' he 
barnedigezh.

Mojenn Yann Monforzh

Al lez-varn-se oa hini ar pennaotrou, roue Frañs. Bez' e oa lez ar birien 
hag ar varoned vras gwizien dezhañ, o varn, renet gantañ dindan e c'hourc'hemenn
pe da vihanañ war-eeun dindan e levezon.

An holl a grede gant reizh e vije roet ar varnedigezh hervez youl ar roue,
hag an holl a ouie e oa mennet ar roue da reiñ Breizh, koustout pe goustout, d' 
e niz Charlez Bleaz.

A zo muioc'h, ar roue ne guzhe ket e vennad. En un diell wiriek, graet a-
raok marv an dug Yann III, Fulub Valois a ra e-keñver Charlez Bleaz evel pa vije
dug Breizh. Falset e oa eta an diñsoù, ha barnedigezh al lez-varn 
c'hladdalc'hel, merket a-ziaraok, a oa hep galloud buhezegezhel a-benn neuze.

Ha koulskoude ne voe ket aes lakaat ar varnedigezh-se da vezañ embannet. 
An darn vuiañ eus ar birien hag ar varoned, izili al lez, a zeue eus broioù ma 
ne oa ket aotreet ar gwir-lec'hzalc'herezh. An holl ivez, feal da bennsturioù ar
c'hladdalc'helezh, a grede e vije direizh ha risklus lakaat ur vaouez da dremen 



a-raok ur gwaz kar tostoc'h egeti d' an den marv evit hêrezh un douar-dalc'h 
bras, dreist-holl ur bariezh a Frañs.
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Evit diskar an eneberezh hegasus-se, e voe ijinet un dro-bleg iskis. Roet 

e voe da Yann Breizh kont Monforzh ul lignezadur, pe gentoc'h lignezadurioù 
faltazius, graet holl evit lemel an hêrezh digantañ. Brudet e voent ampart e lez
ar roue hag e-touez an dudjentil gant mignoned Charlez Bleaz.

Ar gevier-se a voe lonket aes er rannvroioù pell diouzh Breizh, ma ne 
ouied mann diwar-benn ar vro-se. Pezh a ziskouez e voe kredet ar brudoù faos-se 
e Frañs eo e voent dastumet e kronikloù pennañ an amzer.

Fazi Froissart.

Hervez Froissart, Yann Monforzh a oa breur Yann III ha Gwion, dre e vamm 
hepken. Houmañ a vije bet addimezet, goude marv Arzhur II, gant kont Monforzh, 
hag he mab Yann he dije bet digantañ.

Oberoù Froissart a zo bet embannet evit ar wech diwezhañ, embannet mat-
dreist, gant Simeon Luce, aet siwazh da anaon, hag hemañ a gred ez eo ur fazi 
graet gant ar c'hronikour dre zievezhded. N' eo ket gwir avat. Froissart a lavar
pizh pezh a fell dezhañ lavarout, ha ken diarvar ez eo an dra en e spered ma 
verk en azgweladurioù a reas eus e gronikoù betek seizh gwech, e meur a stumm, e
oa Yann Monforzh breur Yann III dre e vamm, ha n' eo ket dre e dad : ne oa ket 
deuet eta eus ar penngef, ne oa ket eus lignez Vreizh.

Ur pikol fazi eo, peogwir, evel hon eus gwelet, Yann III, Gwion kont 
Penteür ha Yann kont Monforzh a oa o-zri mibien da Arzhur II, an daou gentañ 
digant e gentañ gwreg Mari beskontez Lemojez, an hini all diouzh e eil gwreg 
Yolanda Dreux kontez Vonforzh.

Un iiinadenn.

En ur c'hronik all, anvet " Kurioù an Uhelidi ", ez eus un ijinadenn all.

Evel ma veze graet a-wechoù " rouanez Vro-Skos " eus Yolanda Dreux, en 
abeg d' he c'hentañ pried, e voe savet ur vojenn. Roue Bro-Skos, a gonted, a 
vije aet " tramor ", da lavarout eo da Vrezel ar Groaz, hag a vije chomet pell.
Yolanda he dije lakaet ar brud da redek e oa marv hag a vije bet dimezet gant 
dug Breizh. War e zistro eus Brezel ar Groaz, roue Bro-Skos en dije kavet e wreg
brazez war ur bugel a dlee bezañ kont Monforzh. Nac'het en dije he c'hemer en-
dro da wreg, hag he lezet he dije gant an dug. Amañ, Monforzh a zo mab un dug a 
Vreizh, hogen mab bastard, na c'halle ket bezañ hêr d' an dugelezh.
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Un danevell iskis.

En diwez, " Amzeroniezh Rouaned Frañs ", skrivet e derou ar 15-vet kantved
diwar dielloù eus ar c'hantved a-raok dastumet en abati Sant-Denez, a oa, evel 
ouzer, ur meni burev istorel eus lez roue Frañs, a ro dimp un danevell a-zivout 
lignezadur kont Monforzh. En danevell-se e vez mesket gant faltazi ar bobl an 
darvoudoù kontet gant Froissart hag ar re kontet e " Kurioù an Uhelidi ", ken na
dro d'ur vojenn vurzhudus.

Da gentañ, hervez an " Amzeroniezh ", Fulub Valois ne oa ket sur en e 
spered en doa Charlez Bleaz ar gwir da vezañ hêr, hag en dije respontet, pa oa 
deuet hemañ davetañ gant e c'houlenn :

« Souezhus e kavan e c'houlennfec'h dugelezh Vreizh. Ne gomprenan ket 
perak e rit : kont Monforzh a zo breur an dug nevez aet da anaon, hag eontr ho 
kwreg. » ( Da lavarout eo, kont Monforzh a zo nesoc'h kar d'an dug egeti.)

Ha Charlez Bleaz, atav hervez an " Amzeroniezh ", en dije kontet d' ar 



roue an istor-mañ :

« Dug Breizh, tad Yann III marvet nevez 'zo, a oa chomet pell amzer 
dimezet hep kaout bugale, ha rannet oa e galon hag hini e wreg. Gouestlañ a 
eure, ma plijje gant Doue reiñ dezhañ ur bugel, mont gant e arme da dalvezout d'
an Durked (sic) marv ar C'hrist. Nebeut goude, e wreg a c'hanas an dug Yann III,
hag ur bloaz war-lerc'h ur mab all anvet Gwion, a voe ( eme Charlez Bleaz ) tad 
va fried.

« An dug eta a dreuzas ar mor gant dek mil soudard, hag a zouaras en 
Egipt, o lakaat seziz war Damieta. Ar sultan avat a zegouezhas gant un armead 
bras-divent, hag a lazhas pe a brizonias an holl gristenien. An dug a voe taolet
en ur c'harc'har, hag eno e vanas dek vloaz pe ouzhpenn. Baroned Vreizh, o 
krediñ e oa marv, a redias an dugez da zimeziñ, a-enep he grad, gant kont 
Monforzh. Ur mab he devoe digantañ, hag ar mab-se, Yann Monforzh, a zo bev 
c'hoazh. Hér eo da gontelezh Vonforzh, hogen n' en deus gwir ebet war zugelezh 
Vreizh.
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« Unan eus roueed ar Sarasined a dagas neuze sultan Egipt, hag a wastas 

hag a loskas pep tra en e vro. Ar sultan a ginnigas dezhañ ma tilennjent pep a 
gampion, en em gannje etrezo betek ar marv. An hini eus an daou rener a vije 
faezhet e gampion a blegje d' egile hag a lezje gantañ e holl zomanioù. Asantet 
e voe d' ar marc'had. Gant sultan Egipt avat ne voe kavet nikun d' en em gannañ 
evitañ.

« Setu ma soñjas er priñs kristen bet toullbac'het abaoe keit amzer. Reiñ 
urzh a eure d' e gerc'hat. An dug kaezh, treut ha disliv, a oa un druez e 
gwelout. Ar sultan a c'houlennas outañ hag eñ gredje en em gannañ gant ur 
Sarasin.

« - Gant pevar mar kirit, » eme an dug.

« Kibellet e voe e gorf, maget-mat e-pad eizh devezh. Neuze e voe graet an
emgann. An dug a drec'has e enebour, en kasas ereet e zaouarn hag e zaoudroad d'
ar sultan. Hemañ, e barr al levenez, a bokas d' an trec'her, a roas dezhañ pevar
marc'h aour fin, hag en kasas d' e vro gant an holl gristenien bet prizoniet en 
Egipt.

« Distro e Breizh, an dug a chomas en ur c'hastell e-kichen an harzoù hag 
a gasas ur c'hannad da gemenn d' e wreg edo o tegouezhout. An dugez, saouzanet, 
a c'houlennas digant he fried, a-raok mont davetañ ul lizher-gwarez. An dug, ken
saouzanet all, a roas al lizher dezhi. Hag hi ha mont gant he eil pried hag un 
nebeut aotrounez, ha diskleriañ penaos e oa bet rediet gant he baroned, a grede 
e oa marv o mestr, da zimeziñ gant kont Monforzh.

« - Deomp da gaout ar Pab, » a respontas an dug, « ha ne vern petra a 
c'hourc'hemenno dimp ober a raimp. »

« Ar Pab a lavaras d' an dugez :

« - Va merc'h, daoust n' eo ket kont Monforzh ho kwir bried, n' hellit ket
bezañ tamallet da vezañ bet bugale digantañ. It en-dro gant ho kentañ pried. 
Reizh eo, ha me a ro deoc'h urzh d' ober an dra-se. Evidoc'h-c'hwi, kont 
Monforzh, distroit d' ho touaroù gant ar mab hoc'h eus bet digant an itron-mañ 
ha kasit ganeoc'h an holl vadoù hoc'h eus degaset. »

« E-giz-se e voe graet. An holl a yeas a-gevret da Naoned hag a reas ur 
gouel bras. Kont Monforzh en em dennas en e gontelezh, ma 'z eo Yann Monforzh ar
rener anezhi bremañ.
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« Hervez kement-se, » a lavaras Charlez Bleaz da roue Frañs evit echuiñ, «

sklaer eo evel an deiz n' en deus Yann Monforzh netra da c'houlenn e Breizh. Ha 



lizhiri a zo ganin, siell Vreizh warno, a zanevell an holl zarvoudoù, ha kalz 
tud eus ar vro, c'hoazh e buhez, a zalc'h koun mat anezho. »

N' eus ket ezhomm merkañ kement diotach a zo er vojenn-se : biskoazh ne 
deas Arzhur II da Egipt ; biskoazh, goude dimeziñ gant Arzhur, ne gemeras 
Yolanda Dreux mamm Yann Monforzh ur pried all ; biskoazh ne zimezas gant ur 
c'hont Monforzh. En diwez, hervez ar vojenn-se hag hervez Froissart, ne vije bet
Yann Monforzh breur da Yann III nemet dre e vamm, hag e gwirionez ne oa breur 
dezhañ nemet dre e dad.

O vezañ ma tlee ar roue Fulub Valois gouzout ar wirionez gwelloc'h eget 
nikun, ha ma oa graet start e venoz gantañ reiñ Breizh d' e niz Charlez, ne 
c'halle ket hemañ dibunañ dezhañ an aridennad sorc'hennoù-se. Gant ar gaozeadenn
diwirheñvel-se e klaske ar c'hronikour lakaat e berr gomzoù ar vojenn iskis a 
veze skignet dre Frañs (nemet e Breizh ne veze ket) en ur stumm pe un all, hag a
veze kredet gant ar selaouerien, da vihanañ evit pezh a sell ouzh ar pep 
pouezusañ, an dra roet pemp pe c'hwec'h gwech gant Froissart evel gwir : bez' e 
oa kontez Penteür, gwreg Charlez Bleaz, « nesoc'h ouzh an dug marv eget kont 
Monforzh, en devoa un tad all na oa bet biskoazh dug Breizh ».

N' eus ket da vezañ souezhet mar doa deuet skignerien ar gaou-se a-benn, e
Pariz hag er rannvroioù tro-war-dro, d' ober d' an dud hegredik " plomañ " 
anezhañ. Er 14-vet kantved e oa c'hoazh dibaot ha diaes an darempredoù etre 
broioù. Tud Enez-Frañs, Bourgogn, Champagn, Flandrez hag all ne ouient ket 
hiroc'h a-zivout ar pezh a c'hoarveze e Breizh eget na rafemp-ni a-zivout ar 
pezh a c'hoarvez e Sina hep ar post, ar c'helaouennoù hag ar pellskriverezh. Ur 
wech sanket e spered an dud ar soñj ne oa ket Yann Monforzh a wad duged Vreizh, 
ne vije ket diaes, anat eo, d' ar roue Fulub VI lakaat lez ar birien, ar 
breladed hag ar varoned da varn a-du gant Janed Penteür.

Ret eo koulskoude resisaat penaos e voe lakaet ar goulenn dirak al lez-se.
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Per ar MAENOUR

1974 - Ar bloavezhiad brezhoneg er radio hag er pellwel

Warlene em boa skrivet ur pennad diwar-benn stad hor yezh war wagennoù ar 
skingomz hag ar skinwel. Ne vo ket marteze dizereat distreiñ war ar gudenn-se 
goude ur bloavezh all aet e-biou.

Un darvoud en deus graet kalz trouz e penn kentañ ar bloaz : diskaret eo 
bet gwern-gas Roc'h Tredudon d' ar 14 a viz C'hwevrer. Perak ha gant piv ez eo 
bet kaset an taol-se da benn ? Daoust ma 'z eus bet dizoloet skritelloù FLB war 
al lec'h goude, ne deo ket re sklaer-holl an afer ha brudoù a bep seurt a zo bet
o redek dre ar vro da c'houde... Bezet a vezo, evit ur wech o deus gouezet tud 
an ORTF dispac'hañ, ha dindan nebeut a-walc'h a amzer ez eus bet tu da adkregiñ 
gant ar c'hasadennoù ac'hano, e doare " goleiñ " ar pep brasañ eus an dachennad 
a veze betek neuze e dalc'h al lec'h-kas-se, ha da adreiñ d' an dud ar boued a 
blije dezho ar muiañ, an abadennoù skinwel evit ar braz eus an dud, an abadennoù
radio war wagennoù berr-tre (an FM evel ma lavarer peurvuiañ) evit tud all 
blizidikoc'h.

Evit ar pezh a sell ar brezhoneg e chomas berr eta kasadennoù " Breiz o 
veva " e-pad ur pennad war ar skinwel hag e chomas sac'het evit tud Goueled 
Breizh kasadennoù radio ar sadorn da noz. Diwar un abeg bennak ivez e trenkas an
traoù etre Charlez ar Gall ha re an tele, e doare ma ne gendalc'has mui Charlez 
da ober war-dro an abadennoù skinwel, daoust ma kendalc'has da ober war-dro ar 
radio. Kemeret e voe e blas, evit doare, gant Per ar Flao.
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Penaos eo bet troet an traoù gant ar c'hasadennoù brezhonek e-doug ar 

bloavezh aet e-biou ? N' eus ket bet kalz gwelladenn ! Bepred e kendalc'her da 
skeiñ ar brezhoneg er-maez war an disterañ digarez, graet e vez dezhañ evel ma 
vije ur paour kaezh bastard emzivad. Bravat skouer a zo bet roet deomp e-doug 
eil lodenn miz Kerzu : war zigarez eta ma voe bet unanet evit pemzektez tele 
Roazhon hag hini Naoned da geñver gouelioù Nedeleg hag ar Bloaz Nevez, hop ! 
skarzhet kuit d' ar gwener 20 ha d' ar gwener 27 teir munutennig Per ar Flao pe 
Mai Kermarreg, gwazh a se evit ar miliadoù a vrezhonegerien a zo o vevañ e bro 
Naoned, pe zoken en diavaez a Vreizh hag a vije bet er c'heñver-se laouen o 
klevout ur gerig bennak en o yezh ! Displeget 'zo bet deomp e vije paeet ar 
c'holl-se gant un abadenn Breizh o Vevañ muioc'h. Gwelet e vo. Aon am eus avat 
ne ve hepken hini an 21 a viz Kerzu, adkaset d'an 28 war zigarez ma oa ar 
merc'her 25 un devezh gouel !

Nag a abadenn bet kollet abaoe an hañv war zigarez ehanoù labour ! Nag a 
bet gwech eo bet dilostet abadenn radio ar sadorn gant glabouserien Bariz o vont
gant o glabouserezh en tu-hont d' an amzer a zlee bezañ o hini (traoù ouzhpenn 
hag a c'heller klevout war 10 post all en ur dreiñ nadoz reizhañ ar post). Da 
seizh eur avat, klak, ne vo ket lezet ur segondenn muioc'h gant Charlez ar Gall,
pe en devo echu pe n' en devo ket, gant ar pezh en deus prientet, gwazh a se 
evidomp. An " eurvezh " a roer deomp n' eo graet koulskoude da badout nemet pemp
munutenn hag hanter-kant.

Ha petra lavarout diwar-benn an oferennoù brezhonek a vez kinniget deomp 
da geñver ar gouelioù bras (Pask, ar Pantekost, Gouel an Hollsent hag an 
Nedeleg) ? Piv a c'hell o c'hlevout ? - Unanig bennak, dre zegouezh, a zo bet 
kaset war bost bras Roazhon (hep na ve bet lavaret en araog), hogen peurvuiañ ne
c'heller he c'hlevout nemet war wagenn " France Culture ", diaesoc'h c'hoazh da 
glevout eget kaser all Kimerc'h o vezañ ma 'z eo ur " genwagenn ". Setu ma 
klever peurvuiañ div oferenn an eil war eben, unan e galleg ouzhpenn an hini 
vrezhonek, un doare gwelien eta ! Hag an oferennoù-se ne vezont peurvuiañ 
meneget e nep lec'h war rolloù ar radio. Ur wechig amzer, dre zegouezh, e vez 



klevet menegiñ anezhi en abadenn ar sizhun a-raok pe e vez kavet un tammig keloù
e kornig ur gelaouenn : gwell e vije bet dezhañ avat bezañ bet e kichen rolloù 
all ar radio. Peadra a zo da 'n em c'houlenn avat ha tu a vo c'hoazh d' o 
c'hontañ e-touez an traoù brezhonek, da geñver Nedeleg edo an oferenn e Begnen, 
e bro Wened, ar re o deus kemeret ar boan da selaou a rank anzav ez eo bet 
kroget e galleg hag echuet e galleg, evel ma c'hoarvez re alies bremañ gant an 
oferennoù " brezhonek ". Ar re-mañ a zo deuet da vezañ re-bar d' ar gouelioù a 
vez graet e-pad an hañv evit an douristed...
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Penaos e vo an traoù er bloavezh 1975 ? Arabat e ve deomp kaout re a 

fiziañs moarvat, goude ma vo marvet an ORTF. Lodenn ar paour, setu petra eo bet 
hini ar brezhoneg er bloaz tremen, setu petra e vo c'hoazh, da grediñ eo, a-hed 
ar bloaz o tont.

Diouer a arc'hant, diouer a dud... Setu moarvat distervezh an tele 
brezhonek. Rak ret eo anzav ez eo bet dister dre vras ar c'hasadennoù... pa 'z 
eus bet anezho. Hiniennoù gwelloc'hik a c'heller menegiñ koulskoude, evel an 
hini a denne da labour ar merc'hed diwar ar maez, an eil rann da vihanañ, hag a 
voe diskouezet enni ur vaouez eus Leon (Plougouloum) hag unan all eus Treger 
(Plouigneo). Evit ur wech hon eus gwelet aze merc'hed hag a ouie komz ha 
displegañ o soñjoù e brezhoneg fraezh ; gwir eo e oa unan anezho hag a lavare 
bezañ bet skolaerez a-barzh dont da labourat war ar maez ! Un abadenn bet 
dalc'het e bro Wened (Kamorzh) a oa mat ha bev ivez hag anat eo e oa bet 
prientet a-zoare an traoù du-hont. Rak setu ar pezh a c'hoarvez : kemeret e vez 
ar pezh a vez, fall ha mat, evel ma teu e teu. An hini druezusañ eus an holl a 
zo bet sur-mat, an hini gouestlet da veajoù an Aotrou Eskob Fave. Ne oa na lusk 
na buhez e-barzh. Souezhus, rak piv bennak en deus klevet an aotrou Fave o 
prezeg ne c'hell ket lavarout e ve distagellet fall : helavar eo zoken. Amañ 
avat hon eus da ober gant ur brezegennig unton, ha goullo a-walc'h, hep ur gomz,
e gwir, hag a vije santet o tarzhañ eus donder ar galon. Ha diwar kemend-all a 
veajoù ( Perou, Kameroun, Tailand... ) n' eus ket bet kavet an tu da ziskouez 
dimp ur skeudenn eus ar broioù-se, ha pa ne ve bet nemet un nebeud kartennoù-
post bet prenet a-hed ar veaj ! Ur c'hardeurig radio en devije gellet tremen 
marteze, ket avat ugent munut er pellwel.
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War ar pemdez, er-maez eus amzer ar vakañsoù (ha pa ne vez ket traoù 

pouezusoc'h (!?) oc'h harz), e c'heller klevout seitek munut brezhoneg e Radio 
Brest. Ne c'heller ket lavarout e ve bet kalz gwelladenn abaoe warlene. Ar 
gasadenn-se, hag a c'hellfe bezañ bet evit ar vro vrezhonek en he fezh, a 
gendalc'h da vezañ klevet fall er pep brasañ anezhi, ha dizingal dreist-holl, a-
wechoù e tremen madik a-walc'h, alies kentoc'h fallik. Marteze e vije klevet 
gwell a-ziwar ar mor ! Kentelioù brezhoneg a vez tu da glevout eno div wech ar 
sizhun ; evit bezañ frouezhus avat e vije ret d' ar c'hentelioù-se bezañ klevet 
mat, hag e gwirionez e vezont c'hoazh dre vras diaesoc'h da entent eget ar 
peurrest ; seul gasausoc'h ma vez un tammig unton mouezh ar c'helenner. 
Kaozeadennoù Fañch Morvannou, int, a zo aet war wellaat dre m' eo en em voazet 
ouzh ar mikro, met gwelloc'h e vezont kavet, anat, pa vezont adkemeret evit 
abadenn sizhuniek Charlez ar Gall.

Evit ar pezh a sell ar c'homzer pennañ, e vije lavaret en deus bet kalz 
avi ouzh beleien an triwec'hvet kantved a roas brud d' ar " brezhoneg beleg ", 
rak klask a ra kas e langach modern mont c'hoazh kalz pelloc'h eget ne oa aet ar
re-se... Gwechall e c'helle an dud a veze karget eus al labour bennak koll al 
labour-se, bez' e c'hellent ivez kouezhañ dilabour, koll o flas, bezañ laosket 
da vont, bezañ lakaet er-maez, taolet er-maez pe skoet er-maez zoken. Bremañ 
avat ma eo deuet an traoù da vezañ modern, ne deo ket ken gouez an dud ken, 
bremañ ne vez graet mui nemet lisañsamañchoù ! Kar-tost e rank bezañ al 
lisañsamañchoù-se avat d' ar batimañchoù a vez o neuial war wagennoù ar radyo...
En deiz all, da vihanañ e kleven ar c'homzer o lavarout : hennezh, ar vatimant-
se. En hon amzer e vez, gwir eo diaes a-wechoù dishañvalout etre merc'hed ha 
paotred. Daoust da se n' em eus klevet biskoazh den o lavarout « honnezh, ar 



paotr-se » !

Kalz dedennusoc'h e chom dre vras abadenn sizhuniek Charlez ar Gall. 
Seblantout a ra din koulskoude e vije bet un tammig disteroc'h en hañv tremen 
hag ur pennad goude ; skuizhder, diaester o kavout danvez fresk, pe betra ? E 
miz Here e oad krog d' en em c'houlenn zoken ha ne oa ket un dra bennak distres.
Ne gaved mui an doare boas gant traoù niverus disheñvel, unan bennak anezho 
gouest da blijout d' ur rummad pe d' un all, ha techet e oa ar pennadoù da zont 
da vezañ re hir. Daoust ma n' emaon ket kaer a-du gant ar pennadoù d' en em heul
eus un eil sizhun d' eben, e kav din e vije bet gwell evelato troc'hañ danevell 
Añjela etre daou. Ar gwashañ war an tu-se a voe tizhet moarvat gant ar gasadenn 
diwar-benn levr nevez P. J. Helias. Darn eus kontadennoù hemañ am eus klevet 
diagent a oa koulskoude tre diouzh doare ar skingomz. Ha d' ur meuz bezañ mat e 
vez tu da dapout re gofad diwarnañ ha da zont da heugiñ. Hag en taol-mañ hon eus
bet dreist hor gwalc'h. Ha perak ivez, ken berr ha ma vez an amzer gouestlet d' 
an traoù brezhonek, lakaat galleg c'hoazh er pennadig amzer gouestlet d' ar 
brezhoneg ? Un tamall hennezh hag a zo tu d' ober muioc'h c'hoazh d' ar 
skinwel : nag a wech n'hon eus ket gwelet laerezh amzer diwar ar paour-kaezh 
munutenn hanter a vez gouestlet dimp, da veurzh ha da wener evit ober 
embannerezh evit levrioù gallek !
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Gant an delioù o kouezhañ hon eus adkavet avat kasadennoù kalz gwelloc'h. 

An eil pennad diwar-benn beajoù P. M. Mevel e Kerne-Veur am eus kavet bev ha 
mat-tre (kalz gwanoc'h em boa kavet al lodenn gentañ). Ha d' ar 17 a viz Du e 
teuas dimp Ar Goulenn Dimezi, un damdroidigezh diwar ar skrivagner rusiat 
Tchec'hov, aozet evit ar skingomz gant Fañch Danno. C'hoariet dispar e oa ar 
pezh-se ha bev ken ne oa. Gwir eo e oa bet tennet an danvez diwar ur skrivagner 
bras, met ar re a oa o c'hoari o deus gouvezet en em gemer aze koulz ha n' eus 
forzh pe zen a vicher.

Ha se am laka da lavarout ur ger bennak diwar-benn ur strollad all a 
c'hoarierien bet savet e Brest. Seul vui m' eo bet gwelet adarre gant fin ar 
bloaz war skramm ar pellwel, en taol-mañ en ur pezh-c'hoari savet gant aked ha 
bet prientet evit ar skingas. Ar pennadoù a oa bet roet en hañv tremen eus ar 
pezh " Egile " a oa bet truezus o gwelout. D' ar sadorn 21 a viz Kerzu hon eus 
bet tu eta da welout pezh an Iwerzhonad J. M. Synge, War varc'h d' ar Mor, hag a
oa bet klevet er radio e penn kentañ miz Gouere. Ur pezh berr, start, diaes da 
c'hoari eo " Riders to the Sea ". Lakaet e oa bet e brezhoneg evit ar wech 
kentañ gant Youenn Drezen hag embannet e Gwalarn, niv. 7, diskar-amzer 1926, hag
advoulet goude e stumm ul levrig (niv. 2 Levraoueg Gwalarn), dindan an anv War 
varc'h d' ar Mor am eus meneget uheloc'h. Ger evit ger e vije ar saozneg da 
vezañ " Marc'hegerien d' ar Mor " en hor yezh, met ne deo ket aes da gompren en 
doare-se. " D' ar mor 'n ur varc'hekaat " a vije gwelloc'h, met an hini kavet 
gant Y. Drezen eo an hini gwellañ. Ne deo ket avat an hini a zo bet dibabet evit
ar pellwel, hag a oa War vac'h (!!) etrezeg ar Mor. Mont etrezek ar mor ne deo 
ket mont d' ar mor avat, hag er pezh-mañ ez eo mont d' ar mor e pep doare.
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Hervez a zo bet lavaret en devije Remi Derrien, rener ar strollad, bet 

troet ar pezh war-eeun diwar ar saozneg. Ha setu talvoudegezh kasadenn ar sadorn
: ur wech klevet ar pezh en deiz-se em eus bet c'hoant, d' ar sul, adselaou 
anezhañ en ur geñveriañ gant troidigezh Youenn Drezen, koulz ha gant skrid-orin 
J. M. Synge. Ma ! Ret eo din anzav em eus kavet skrid Youenn eus ar c'hentañ, 
ken e-keñver an droidigezh, chomet tostoc'h ouzh skrid Synge, ken e-keñver ar 
brezhoneg (ha tu a zo bet da welout zoken ne oa ket bet reizhet evit ar gasadenn
pellwel ar pikol fazi a oa e geriennoù kentañ ar pezh : Bremaik e vo ret gwelet 
ma 'z int traoù Mikael. - Ur fazi, hennezh, anavezet-mat gant ar re o devez da 
zifaziañ poelladennoù gallegerien ! ).

Gwelet ganin bremañ an abadenn skinwel e vo diaes komz diwar-benn ar pezh 
a voe klevet er radio. Evit ar pellwel ez eo anat ez eus bet kemeret poan. Ar 
skeudennoù diavaez a zo mat-tre, nemet marteze e-keñver ar pezh am bo da 



lavarout pelloc'h. Evit ar pezh a sell ar c'hoari e-unan e c'heller lavarout ez 
eo dizingal : an div yaouank, a ra Katell ha Nora, o deus c'hoazh pep tra da 
zeskiñ, ken e-keñver an emzalc'h, ken e-keñver an distagañ, ne santer netra vev 
enno. C'hoari ar vamm, Mai, a zo mat. Ha bez' ez eus neuze ar vaouez kozh-se ha 
n' he deus nemet daou pe dri boz da lavarout er penn diwezhañ... hogen pebezh 
mouezh, ha dreist-holl pebezh emzalc'h. Ken na oan mui evit tennañ va selloù a-
ziwarni ! Ha da grediñ 'zo koulskoude e oa unan ha n' he devoa biskoazh bet kalz
a gentelioù war ar c'hoari.

Daou damall dre vras a rafen koulskoude, en tu-hont da wanded darn eus ar 
c'hoarierien, da gasadenn ar pellwel :

1) Evel ma 'z eo bet c'hoariet ar pezh n' eus tu ebet da c'houzout perak 
ha penaos eo bet beuzet ar mab diwezhañ. Ha n' eo ket ar skeudennoù bet tennet 
war aod Kerlouan a c'hell reiñ deomp an displeg ; rak ret e oa gouzout e tremen 
ar c'hoari en un enez, hag e oa ret d' ar marc'heger tremen e-biou ar Beg Glas 
evit mont betek ar porzh evit tizhout ar vag-treizh, ha tremen dre an aod, etre 
ar mor hag ar c'herreg. Lec'hioù dereat a vije bet kavet koulskoude e Goueled 
Leon, e Goueled Treger pe e Bae Douarnenez, pa na ve ken. Ar gwellañ a vije bet,
hep mar, un displeger evit lavarout ar pezh a oa da anaout, evel ma oa er 
gasadenn radio.
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2. Ankounac'haet ez eus bet e-barzh (en hini ar radio ivez) ar pezh a 

skrive Roparz Hemon en e gentskrid da droidigezh Y. Drezen : diwall da reiñ re a
bouez d' an traoù diavaez « ar pezh-c'hoari o vezañ savet war nerzh ha kaerder 
ar gomz », arabat e oa eta beuziñ ar gomz-se dindan trouzioù diavaez, re an 
avel, re ar mor, dorioù o wigourat, pe draoù all evel-se. Evit ma vije bet 
klevet pep ger ha lakaet war-wel gwevnded an distagañ, ar wevnded-se hag a rae 
kement a ziouer ivez war deod darn eus ar c'hoarierien.

Ma 'm eus koulskoude un dra bennak da hetiñ bremañ ne deo ket lavarout d' 
an dud-se emaint war un hent dall ; nann, bremañ p' o deus kroget da vont e 
c'houlennan kentoc'h ganto kendelc'her da vont ha gwellaat dre al labour o zro-
micher, sellout en-dro dezho da welout penaos e ra an dud war an oad evit reiñ 
tu anaout o mennozioù, dre zistagañ en un doare dereat ha dre un emzalc'h a zo 
drezañ e-unan an hanter eus ar c'hoari.

Eizh vloaz ha daou-ugent a zo bremañ ma voe bet c'hoariet evit ar wech 
kentañ ar pezh-mañ e Breizh, peogwir e oa bet diskouezet e Plougerne da zeiz 
Nedeleg 1926 gant c'hoarierien ar barrez-se, d' ur mare c'hoazh ma oa gouest tud
an arvor da " santout " danvez ar pezh-se ; ar re eus ar c'hoarierien a oa eno, 
hag a zo c'hoazh bev, a rank bezañ aet da dud kozh, bremañ. Evidon em boa bet tu
da welout c'hoari ar pezh-se e Landreger, ur wech bennak e-pad ar brezel, dindan
renadur Jarl Priel. Kaer ha fromus meurbet e oa bet.
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F. KERVELLA

DESKIÑ AR BREZHONEG ?

Setu ur goulenn iskis, a lavarot c'hwi marteze. A gav deoc'h ? Alies 
bremañ e c'hellan lenn kemend-all e kelaouennoù skrivet en hor yezh ; hag alies 
ivez e klevan skignañ war wagennoù ar radio frazennoù evel ar re-mañ da heul : 
hennezh a oar mat ar brezhoneg, pe ivez : an aotrou Henhahen, kelenner war ar 
brezhoneg e skol..., pe c'hoazh : ret eo gouzout ar brezhoneg... Na glaskit ket,
me ho ped, piv en deus o skrivet pe o lavaret e gwirionez, rak ganin int bet 
savet, met ken stank e teu da vezañ ar re a zo heñvel-mil outo, ken n' ho po 
tamm poan ebet o tizoleiñ hini pe hini.

Ur wirionez emaon o vont da lavarout deoc'h koulskoude : ha din bezañ o 
skrivañ ar pennad-mañ ne ouzon ket ar brezhoneg ha biskoazh ne deo bet desket ar
brezhoneg din, na biken ne ouezin ar brezhoneg... Biskoazh kennebeut n' on bet 
kaset d' ar skol da zeskiñ ar galleg. Ha diwezhatoc'h n' em eus ket klasket 
kennebeut deskiñ ar saozneg, nag ar spagnoleg, nag an alamaneg. Nann ! biskoazh.

Ha me tremenet ganin koulskoude kalzik amzer o studiañ pep hini eus ar 
yezhoù-se ; ha deuet a-benn, a gav din, da c'houzout madik a-walc'h hiniennoù 
anezho. Rak, goude ma 'm bije tremenet va holl amzer oc'h ober nemet se, n' on 
ket evit lavarout e vefen deuet a-benn da zeskiñ ar galleg. Kenkoulz all, daoust
ma oa brezhoneg kentañ ger am eus distaget, ha ma vo brezhoneg ivez emichañs 
diwezhañ hini a lavarin a-barzh bezañ sammet gant an Ankou, ne c'hellan ket 
asuriñ deoc'h ec'h ouzon ar brezhoneg.

Kennebeut all, kaer em eus bet, a-hed va buhez, debriñ ar boued a zo bet 
kinniget din, evañ an dour a gemeren eus ur feunteun bennak, ar c'hafe pe ar 
gwin a veze lakaet evidon war an daol, lonkañ an aer am beze ezhomm evit 
dizalaniñ, ober an tan a oa ret evit en em dommañ, prenañ an danvez a oa ret 
evit en em wiskañ, biskoazh n' on deuet a-benn da zebriñ ar boued, da evañ an 
dour, nag ar c'hafe, nag ar gwin ; kennebeut all da lonkañ an aer, da ober an 
tan, na muioc'h da brenañ an danvez.
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Rak setu : boued, dour, kafe, gwin, aer, tan ha danvez a zo gerioù hag a 

denn da draoù ha ne dint ket bevennet strizh. Hag heñvel e c'hoarvez gant gerioù
evel bara, kig, koad, pri, gwer, gwad, gwinizh, mel, ha kalz a c'herioù all. 
Pegen marlonk bennak e c'hellfen-me bezañ e chomo atav boued, dour, tan, aer, 
kig ha bara a-walc'h gant ar re all.

Evel ma vez debret boued e vez ivez komzet brezhoneg, e vez desket galleg,
e vez skrivet spagnoleg hag e vez kelennet alamaneg...

Anat eo, a-hend-all, e c'hell an holl c'herioù-se bezañ kemeret gant un 
dalvoudegezh ledanaet : ar boued a zalc'h an den en e sav (ne gomzer ket eus ar 
boued-mañ-boued pe den-mañ-den), ar brezhoneg eo hor yezh, ar galleg eo yezh ar 
skol... Ha setu perak ez eo reizh anv ar gevredigezh a veze graet anezhi « Ar 
Brezhoneg er Skol » (met ken reizh all e vije bet ivez lavarout « Brezhoneg er 
Skolioù »).

Anat eo ivez ez eus tu da vevenniñ tachenn ar gerioù-se ha komz a c'heller
neuze eus : ar bara fall a veze kavet e-pad ar brezel, ar gwin a zo en ho 
kwerenn, ar c'hig-se, ar brezhoneg a gomzit pe ar galleg a vez skrivet bremañ.

Met ar pennad-mañ a zo skrivet ganin e brezhoneg ha neket er brezhoneg. 
Skrivañ brezhoneg eo am eus graet ouzh e sevel, ha n' eo ket skrivañ ar 
brezhoneg.



Ret din koulskoude anzav e c'hell bezañ degouezhioù ma vez skoemp an 
traoù. Div wech ar sizhun, da skouer, pa ne vez ket ur harz bennak o virout, o 
devez tu tud Goueled Breizh da selaou Visant Seite o skignañ « Ar brezhoneg dre 
radio ». Diaes eo kavout abeg en dro-lavar-se, daoust ma vijen-me bet techet 
kentoc'h da lavarout « Brezhoneg dre ar radio », rak, d' am meno, ne selaouer 
ket radio, selaou a reer ar radio, evel ma kaser ul lizher d' ar post, ha ma 'z 
unan bennak da gemer an treñ.

N' eus forzh penaos ne c'houlennan ket diganeoc'h deskiñ mat ar brezhoneg,
goulenn a ran diganeoc'h kentoc'h deskiñ brezhoneg mat.
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F. KERVELLA

Brezhoneg lakaet da zanvez-studi

F. BROUDIC. - Roll al levriou hag ar pennadou bet embannet e brezoneg e 1973. 
STUDI, 1, kerzu 1974. Moulet ha skignet gant C.R.D.P. Roazon. 114 pajenn, ment 
A5.

Un dastumadenn amzeriek nevez a zo krog da zont er-maez war atiz Kevrenn 
Geltiek Skol-Veur Breizh-Izel Brest. Studi eo an anv bet kemeret eviti, ha 
danvez ar pezh a vo er peder niverenn gentañ a zo bet roet da anaout betek-henn.

An hini gentañ deuet er-maez eo an hini bet roet an destenn anezhi 
uheloc'h. Setu aze, hep mar, ur pezh-labour talvoudus evit aesaat ar studi d' ar
re, hag a ya an niver anezho war gresk, a gemer ar brezhoneg da zanvez enklask. 
Anv a zo gant an oberour da adober e labour evit pep bloavezh. Peadra a zo 
koulskoude d' en em c'houlenn ha ne vije ket ur samm re bonner, pa weler penaos 
e vez kont gant embannadennoù all eus ar seurt ; ha marteze e vije furoc'h 
lakaat daou vloavezhiad en unan. Tevoc'hik e teufe al levr da vezañ, anat eo, 
met en eskemm ne vije al labour da vezañ kaset da benn nemet ur wech e-lec'h 
div, ha karget gwell e vije pep rann-studi. Ar brenerien n' o devefe ket 
kennebeut d' en em gemer ken alies evit kaout al levr.

Un taol-aesa eo al labour-mañ, eme an oberour, ha goulenn a ra ouzh al 
lennerien o ali diwar-benn an doare m' eo bet kaset al labour da vat. « N' o-
deus nemed ober eveziadennou, rebechou pe damallou », emezañ. War c'houlenn 
renerien A1 Liamm e klaskin eta ober un nebeud evezhiadennoù war e labour ; darn
anezho a denno d' an danvez dre vras, darn all da vunudoù a gaver e-barzh. War 
zigarez ur seurt labour e teu war-wel un nebeud kudennoù hag a zo da vezañ 
diluziet, n' eo ket diwar froudenn, met gant urzh, poell ha youl-vat ar re o 
devez da ober gant studi ha kelenn hor yezh.

Setu penaos eo rannet al levr :

- ur pennad digeriñ diwar-benn an doare m' eo bet graet al labour ;

- taolennoù prientiñ (berradurioù, evezhiadennoù, roll an tiez-embann, 
roll ar c'helaouennoù bet " dispennet " ;
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- an danvez kreiz, anezhañ roll al levrioù hag ar pennadoù, lakaet dre 
rannoù ;

- un addenda, evit ar skridoù ha ne oant bet anavezet moarvat nemet goude 
ma oa bet skriverezet ar rolloù kentañ ;

- taolennoù dibenn (anvioù ar skrivagnerien, an droerien, an dastumerien, 
ar gonterien/kanerien/muzikerien, an dud bet savet pennadoù diwar o fenn koulz 
ha re ar strolladoù pe ar c'helaouennoù, al lec'hioù hag ar yezhoù a zo bet 
studiet er pennadoù meneget) ;

- taolenn danvez al levr.

EVEZHIADENNOÙ DRE VRAS

1. Doare diavaez. N' eus ket a rebechoù da ober. Moulet mat ha kempenn eo 
al levr, war baper mat. Ar vent anezhañ a zo aes da embreger, hag al lizherennoù
skriverez, bihanaet war an hanter, a zo c'hoazh fraezh-tre hag aes da lenn. 
Nebeut a fazioù a chom, hag al linennoù a zo bet karget. Gwir eo em bo, a-barzh 
echuiñ, un evezhiadenn da ober war an doare da droc'hañ ar gerioù ouzh lost ul 



linenn, met ne garfen ket lakaat ar mankoù-se war wall an hini a reas al labour 
skriverezañ.

2. Yezhoù an embann. Ne gav ket din kennebeut e ve da damall bezañ lakaet 
galleg keñver-ha-keñver gant ar skrid brezhonek. Ne gomprenan ket koulskoude 
perak e lavar an aozer (p. 9) : « setu neuze 'ta perag zo tammou galleg, ha 
tammou saozneg ive, el leor-mañ ». E gwirionez ez eus, en diavaez eus ar " 
referañsoù ", kement a c'halleg hag a vrezhoneg e-barzh (ment al lizherennoù o 
vezañ koulskoude brasoc'h evit ar brezhoneg). Gwir eo avat n' eus nemet tammoù 
saozneg. Ha ret e vije bet lakaat muioc'h ? Ne gav ket din, o vezañ ma n' o 
devez ket tud al levraouegoù da ober gant pennad digeriñ al levr. Krediñ a ran 
koulskoude e ve bet mat reiñ ivez er yezh-se notennoù pouezus ar bajenn 23, o 
vezañ ma 'z eus bet roet saozneg e penn kentañ an taolennoù ma tennont dezho.

Evit ar pezh a sell ar " referañsoù ", n' eus arvar ebet : da vezañ 
skrivet emaint evel ma oant er skrid meneget, hep kemm an disterañ lizherenn.

3. Ar rolloù digeriñ, hag heuliad an danvez. Ur rebech a rin amañ, ur 
rebech hag a c'hell bezañ graet da galz rolloù levriadur : lakaat war ar memes 
pazenn ur pennadig dek linenn hag ur pezh levr 500 pajenn ! Setu perak e kav din
e ve bet mat, da heul roll an tiez-embann, reiñ en un doare distag ur roll eus 
al levrioù bet embannet e-doug ar bloaz, ur roll ha n' en devije ket astennet 
kalz al levr. Marteze zoken e c'hellfed menegiñ er roll-se al labourioù hag a zo
anezho un niverenn glok eus ur gelc'hgelaouenn, da skouer niverennoù 50 ha 53-54
SKOL. Kement-se ne virfe ket da advenegiñ an danvez anezho el lec'h dereat.

4. Rolloù dibenn. Evit un den oc'h ober enklaskoù ez eo ar rolloù-se 
talvoudus-kaer. Unan eus an taolennoù a gaver el levr a zo koulskoude da vezañ 
tamallet dezhi bezañ direizh meurbet, ha barnet e vo er pennad da heul.
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Roll danvez al levr a vez kavet da heul ar rolloù-se, met n' en deus netra

da ober ganto. E blas a vije bet, evel ma vez peurvuiañ e seurt embannadurioù, e
penn kentañ al levr, da reiñ da c'houzout petra a zo da vezañ kavet ennañ.

UR ROLL ANVIOÙ HA NE DEO KET UNAN

Hennezh eo (p. 106 da 109) « roll an anoiou-leh ha yezou a zo bet skrivet 
pennadou diwar o fenn ». An doare da sevel an daolenn-se a ra fae avat war bep "
skiantelezh ". N'em eus ket klasket penaos eo bet gwallgaset pep anv, met ur 
skouer bennak a vo a-walc'h da ziskouez peseurt hent a zo bet pleustret :

« FRANS/France 28.29.87.238 » - Ma ! en hini ebet eus al lec'hioù merket 
n' em eus kavet anv eus ur « Frans » bennak ; ha dindan pep hini eus ar pevar 
niver roet e kaver hepken Bro-C'hall. Mar bije bet c'hoant, daoust da bep tra 
degas « Frañs » e-barzh e vije bet ret lakaat : « FRANS/France cf. BRO-C'HALL ».

« ALZAS/Alsace 883.897.909 » - Dindan 883 em eus kavet Bro-Elzas, dindan 
897 bro-Elzas, hag an trede a roas din Alsace. Pelec'h 'ta emañ neuze Alzas ?

« AR FOLGOED 743 » - Aze n' em eus kavet nemet « Le Folgoet ».

« BIGOUDENN (bro-v./pays) 773708 » - Aze adarre ne gaver nemet a vro 
Vigoudenn hag er vro vigoudenn.

« DINEOLD/Dinéault 722 » - Skrivet e kaver e Dinéault. Gwelet em eus ivez 
e oa chomet diveneg ar pezh a gaver dindan an niver 724 : Merc'hed Dinehol.

« EUROP/Europe 115.907 » - Europat ha kornog-Europa eo ar meneg.

« FRIZ/Frise 895 » - Eno e kaver Bro-Frizia.

« KATALOGN/32.913 » - Ne deo ket gwelloc'h peogwir e kaver da gentañ 



Katalonia, ha da c'houde kataloniat.

« LEZNEVEN/Lesneven 37 » - Ne gaver skrivet nemet Lesneven, hag a zo, anat
eo, ar gwellañ doare da skrivañ anv ar gêr-se.

« MOR PASIFIK 104.106 » - Mor Hasgask en daou lec'h.

« SANT-NONA/Saint Gwénolé 29.256 » - El lec'h kentañ e kaver skrivet Sant-
Gwennale hag en eil skol-vugaligou Sant Nona, ar pezh a ra tri fazi berniet 
amañ.

« UKREN/Ukraine 908 » - Kavout a reer hepken oukrainat.

Peadra da ziaezañ an den habaskañ, a gav din.
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EVEZHIADENNOÙ ALL WAR AR SKRID

1. « Roll ar berraduriou » (p. 10). - En o zouez e kaver " cm ", hag a zo 
skrivet mat, hep pik war-lerc'h. Hogen ar cm-se ne deo ket ur berradur, met an 
arouez reizh (ar " simbol " ma kavit gwell) evit un isunanenn hed. Gwashoc'h e 
kaver (p. 13) : « ment ar gelaouenn (e sm) ». Zoken ma skriver santimetr ez eo 
ret-holl lakaat aze cm ; ha kement-se en holl yezhoù ar bed (hag e lizherennoù 
latin) zoken e japaneg pe e sinaeg.

2. « Roll ar Helaouennou » (p. 13-23). - Rannet e vez an traoù, er bann 6,
dre vras e pevar rummad : bF nebeutoc'h a vrezhoneg eget a c'halleg ; B 
brezhoneg hepken ; BF brezhoneg ha galleg keit-ha-keit ; Bf muioc'h a vrezhoneg 
eget a c'halleg.

Ma ! ma sellomp a-dostoc'h ouzh taolennoù ar pajennoù 16 da 22, e vez 
peadra da souezhiñ. An Avel, gant 40 pajennad brezhoneg war 108 a zo bet merket 
bF evel m' eo reizh. Ar Falz, gant 11 pajennad war 104, a zo disteroc'h, met 
mont a c'hell c'hoazh er rummad-se. Met kavout a reer ivez, lakaet atav er 
rummad bF : Armor Magazine (4 war 518), L'Avenir de la Bretagne (1 war 184), ha 
zoken L'Echo Breton (0,2 war 256) pe c'hoazh Ouest-France (14 war 6 600, ar pezh
a seblant bezañ kontet ledan, moarvat gant an droidigezh c'hallek kontet e-barzh
!). War an tu enep, mar deo reizh gwelout merkañ BF evit Bleun Brug, gant 85 
pajennad brezhoneg war 168, ne weler ket pe abeg a oa da notenniñ evel Bf 
Kannadig Ker Vreizh gant e 27 pajennad war 50. Evel m' emañ an traoù er mareoù-
mañ e vije bet dereatoc'h moarvat sevel pevar rummad evel-henn :

- pep tra e brezhoneg, pe dost ;
- tost da vat kement a vrezhoneg hag a c'halleg (en tu-hont da 40 % a vrezhoneg)
;
- galleg dreist-holl ;
- galleg gant un tammig brezhoneg gwech ha gwech all.

Rak ne gav ket din e kavjed bremañ kelaouennoù hag a vije skrivet e 
brezhoneg dreist-holl gant, lakaomp, etre 10 ha 40 dre gant a c'halleg enno.

Souezhus a-walc'h eo ar brezhoneg hag a gaver, war ar bajenn 14, e-keñver 
an niveroù 8 da 12. Peadra a zo d' en em c'houlenn perak n' en deus ket an aozer
kendalc'het da sevel e frazennoù war skouer an hini a gaver e-tal an niver 7, 
hag hor bije bet neuze :

(8) Pet niverenn a zo deuet er-maez e 1973 ; da heul, penaos e oa niveret 
ar re-se.

(9) Pet pajenn a zo bet embannet e 1973...

(10) Pet pajennad brezhoneg a zo bet embannet...

(11) Pet skouerenn a veze moulet bep tro.



(12) Pet skouerenn a veze skignet. (Rak an holl niverennoù ne vezont ket 
gwerzhet. Emichañs n' eus ket bet 47 000 den  o prenañ Inter Service !)

Tu a vije bet ivez d' en em gemer a giz all ha da lavarout : Kementad 
niverennoù bet embannet... Ha da gendelc'her gant : Niver ar pajennoù bet 
embannet ; niver ar skouerennoù... Pe neuze : An niver pajennoù... ; an niver 
skouerennoù... Met e-keñver an niver 10 e vije bet ret n' eus forzh penaos niver
ar pajennadoù brezhoneg ; rak ar pajennoù ne c'hellont ket bezañ brezhoneg, 
paper an hini int.
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3. « Penaoz eo navet ar referansou » (p. 26). Ret eo lenn moarvat « eo bet

savet »... N' ouzon ket ha savet int bet hervez reolennoù an ISBD, met n' int 
ket bet bepred hervez reolennoù ar brezhoneg. Adarre e kaver amañ « Niver a 
bajennou » evit niver pajennoù pe niver ar pajennoù. Ha truezus a-walc'h gwelout
o tiflukañ eus ur Skol-Veur « menegi ma zo skeudennou ». Aes e vije bet 
koulskoude lakaat (hervez an doare ma komprener an traoù) : mar bez skeudennoù, 
her menegiñ (pe : « ... o menegiñ »), pe neuze : menegiñ hag-eñ ez eus 
skeudennoù. Pelloc'h e welan merket « Ano an dastumadenn » ; ma sellan ouzh ar 
skrid gallek avat e welan merket « Collection ». Hag hemañ moarvat eo ar ger 
reizh, « dastumadenn » a vije kentoc'h da vezañ troet e galleg gant recueil, tra
ma 'z eus da nebeutañ ur ger mat evit treiñ e brezhoneg « collection » : rummad 
eo ar ger-se.

Taolet em eus evezh ivez ne vez meneget e neblec'h talvoudegezh ar 
c'hlochedoù sonn [ ] a gaver e lec'h pe lec'h er rolladoù a zeu pelloc'h. 
Divinout a c'heller e vez lakaet etre klochedoù gerioù pe lizherennoù da lakaat 
war gont an aozer. En em c'houlenn a reer pebezh divinour a rank bezañ anezhañ 
pa lenner an testennoù-mañ (p. 40, pe 53) : « 176. [KERGOAT] (L.) » ; « 356. 
[HUON] (G. ha T.) » ; « 362. [AR BIHAN] (P.) ». N' eus nemet sellout ouzh Al 
Liamm avat evit gwelout ez eo bet sinet ar pennadoù-se L. K., G. ha T. H., P. A.
B. - Distreiñ a rin war gudenn al lizherennoù e penn diwezhañ ar studiadenn-mañ,
met n' eus forzh penaos e vije bet ret kaout amañ K[ERGOAT] (L.), H[UON] (G. ha 
T.) hag A[R] B[IHAN] (P.). Lakaet e vije e karg an hini a sav rolloù ober 
klokadennoù eus ar seurt-se, gant ar riskl da faziañ. R. H., da skouer, a c'hell
bezañ koulz evit Roparz Hemon hag evit Ronan Huon, ha bez' e c'hellje bezañ ivez
berradur meur a anv-den all. Ha petra soñjal eus an tri fik etre klochedoù a 
gaver e meur a lec'h ? Moarvat e verk ne oa ket peurglok ar frazenn a oa 
meneget, met ken boas eur da welout an tri fik-se o verkañ ar pezh n' eo ket 
echu, ma ne weler ket mat e vije ezhomm d' o fakañ c'hoazh gant sinioù all.

4. Talbennoù ar rannoù hag an isrannoù. Divarc'het e vo meur a hini gant 
ar meskaj a gaver aze. Diouzh un tu setu aze « jeneraliteou », « sosieteou », « 
sosiolojiez », « pedagojiez », « ednolojiez »... ouzh hol lakaat da soñjal er 
re-se hag a skriv « standinge » e galleg evit ar saozneg standing ; ha goude e 
pigner war dorgenn ar « brezonelez » hag al « liezyezegez » evit kouezhañ 
pelloc'h e poull-hañvoez an « anvironamant » evit hol lakaat da grediñ ez eo aet
da goll an holl c'herioù brav a gaver en hor yezh evit envel ar meizad-se, pe e 
ve an amdro, pe an endro, pe an trodroioù, pe zoken an ardremez... Re hir e vefe
distreiñ amañ war bep tra. Menegiñ a rin hepken, en ur reiñ an troc'had, un 
nebeud hag a gav din bezañ bet lakaet a-dreuz :

« I.4. Keleier ». - Kentoc'h e vefe Nevezentioù, pe neuze Degouezhioù ha 
Darvoudoù.

« III.1. Lennadennou an ofisou. Textes liturgiques. Liturgical texts ». - 
Anat eo ne deo ket « lennadennoù » ar ger dereat. Pennadoù (pe : skridoù) 
liderezh a seblant bezañ eeun a-walc'h.
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« IV.4. Ekonomiez politik » am eus bepred kavet farsus, daoust ma ouzon 

ervat e vez graet gant économie politique e galleg. Evel avat n' em eus biskoazh
komprenet pehini e oa tachenn ar « skiant » -se, ne gredan kinnig ger all ebet 



en e lec'h.

« IV. Deskadurez. Pedagojiez ». - Mar kreder ar gerioù galleg a zeu da 
heul : « Enseignement. Pédagogie » ne deo ket eus deskadurezh ez eus anv, met 
eus kelennerezh, ur ger hag a gemerfe aezet lec'h an daou c'her gallek.

« VI. Arzou ha diduamanchou ». - Ar ger diwezhañ a chom un tamm berr, a 
gav din. Kinnig a-walc'h a rafen : Arzoù, diverr-amzer ha buhez pemdez, o vezañ 
ma kaver e-barzh an isrann « VI. 10. Keginerez » ha ne c'hell ket tremen hepken 
evel « diduamant » evelato. Hag er rann-se eo c'hoazh e vije da lakaat an ober 
war-dro an ti, war-dro ar vugale pe war-dro ar re glañv, hag all.

« Taolennoù. Bandennoù taolennoù ». - Ur ger gwall uhel eo taolennoù evit 
ur seurt arz ; ha bandennoù taolennoù a zo gwall bonner. Skeudennoù a zo 
anavezet-mat hag a c'hellfe tremen, ha tu a vije ivez da lakaat imachoù. Evit an
eil rummad ez eo bannoù (ha neket bandennoù) ar ger dereat, ha bannoù treset a 
vije berr a-walc'h.

« VII.13. Kanaouennou nevez. Chansons d'auteurs. Songs ». - Ar saozneg a 
zo berr, ar galleg a zo pizh, hag ar brezhoneg a zo faos. Pe neuze e vo ret dimp
anzav e kendalc'h tud evel « AR SKOURR (Jañ Mari) », « BRIZIEUX (Auguste) », « 
KADORET (Filomena) » ha « PROUX (Prosper) » da zegas deomp kanaouennoù nevez eus
ar bed all. Ha ne c'hellfed ket hepken ober gant Saverien kanaouennoù ?

5. Talbennoù ar rolloù-dibenn. « Roll ar gonterien, ar ganerien hag ar 
vuzisianed », p. 100. Ar ger diwezhañ ne seblant ket bezañ gwall zereat amañ. 
Muzikerien a yafe gwelloc'h marteze. Kalz kemm a zo avat etre ar yezhoù peogwir 
ne gaver nemet « interprètes et musiciens » e galleg ha « singers and players » 
e saozneg. Ha perak ne vije ket neuze : Konterien, kanerien ha c'hoarierien e 
brezhoneg ?

KUDENNOÙ HAG A CHOM DA STUDIAÑ 

1. Kudenn an anvioù-tud e diabarzh ar rolloù.

Er bajenn 7 e tispleg F. Broudic penaos en deus diskoulmet ar gudenn. Met 
ar skouer roet gantañ (« An Tregeriad ») a denn kentoc'h d' ul lesanv eget ne 
deo un anv gwir, hag a vez bepred div rann ennañ, evel ma c'hellje bezañ Pipi an
Tregeriad, da skouer. Hemañ a vefe da vezañ skrivet neuze er referañsoù : « AN 
TREGERIAD (Pipi) ». Ma kemeromp un anv all savet heñvel, ha muioc'h dezhañ neuz 
un anv gwir, Yann ar Gall da skouer, e kavfemp, kenkoulz all : « AR GALL (Yann) 
». Kement brezhoneger un tammig emskiantek, avat, a vo diaezet gant an doare-se 
d' en em gemer, rak evitañ ne deo ket ar un darn eus an anv, hemañ o vezañ 
hepken Gall, hag atav e vo anv eus an aotrou G. pe an itron G., gant ar re, da 
vihanañ, hag a oa boas da ober ingal gant ar brezhoneg. Ha pa ne vez anv all 
ebet dirak an anv-tiegezh e lakaer bepred ar ger-mell dirak hemañ. Ma kemeran-me
va anv-me da skouer e vo lavaret neuze ar C'hervella, hag ivez ar Gervellaez pe 
ar Gervellaed. Ur seurt anv, en enep d' ar pezh a c'hoarvez dirak Gall, ne vez 
ket lakaet ar ger-mell dirazañ pa zeu da heul un anv-badez, hogen c'hoarvezout a
ra kemmadur al lizherenn gentañ hervez penaos ec'h echu an anv kentañ, pa denn 
hemañ d' un anv paotr da vihanañ (ha pa vez komzet eus ar sent e vez graet evel 
ma vije « sant » ar rann gentañ eus an anv : Sant Vaodez).
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Ar c'hemmadur-se o c'hoarvezout e lizherenn gentañ an anv-tiegezh war-

lerc'h an anv-badez (pe « anv-bihan » mar deo gwell deoc'h), a zo un diaester, 
anat eo, evit sevel taolennoù o kregiñ gant an anv-tiegezh (pe « anv-bras »). 
Evit aesaat an traoù e c'hellfed chom hep skrivañ ar c'hemmadur ; hogen neuze ez
eus aon da gaout ne vije ankounac'haet tamm-ha-tamm ober ar c'hemmadur e-unan pa
vez lennet an anv. Un diskoulm all a zo, hag implijet eo bet gant unan eus ar 
skrivagnerien bet meneget gant F. Broudic, met ar pezh a zo c'hoarvezet diwar-se
a zo kentoc'h farsus. Ha setu ar pezh ez eus tu da lenn (p. 61) : « GKEDEZ 



(Kouli). - Ur meni keneder ». Ar pezh a roje tu da grediñ ez eus ur ger 
brezhonek da nebeutañ o kregiñ gant GK ! N' ouzon ket hag evel-se e oa skrivet e
Sav Breizh, met anat eo e rankje bezañ bet skrivet Kouli gKEDEZ evit diskouez e 
oa aze al lizherenn g hepken evit merkañ e ranked distagañ K evel G. Kement-se 
ne vije ket c'hoarvezet m' en devije bet ar skrivagner dibabet mat e anv-pluenn 
adalek an taol-kentañ ! Kavet en deus brav moarvat anv parrez Sant Kouli, e 
kreiz Kerne, met evel ma vez skrivet « St. Coulitz » e galleg en deus kavet 
dezhañ goude e oa ret skrivañ an anv gant ZH, ha setu ma kaver ivez : « 425. 
KEDEZ (Koulizh). Ar beleg hag ar c'hast ». - Anat eo ne oa mui neuze ezhomm a 
gemmadur, met er roll eo bet lakaet an anv dindan daou zoare disheñvel !

2. Pennadoù dizanv, pennadoù sinet gant anvioù diglok pe gant ul lesanv ha n' 
eus ket warnañ tres un anv-den.

El levr e vez meneget pennadoù ha n' o devez anv oberour ebet. Lakaet e 
vezont er roll dre vras, lizherenn gentañ an talbenn o vezañ lakaet evel 
lizherenn gentañ an anv. Ar pep brasañ a vo a vo kavet dindan al lizherenn A 
evel just, ar ger-mell o vezañ ar ger stankañ o tigeriñ ar pennadoù-se. E meur a
levr e vez bodet ar pennadoù-se dindan un anv « X... » bennak hag a zo, anat eo,
kement ha n' ouzon piv ; pe neuze dindan un Dizanv bennak ! Kavout a ra din e 
c'heller bodañ ar pennadoù-se dre o lizherenn gentañ, evel ma 'z eus bet graet, 
met hep o meskañ gant ar pennadoù o devez un anv oberour.
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Kavout a reer ivez, er rolloù, anvioù evel C.(J.), C.(L.), K.(A.), K.(A.),

K.(B.). M.(A.), P.(D.). Moarvat e oant da gentañ dindan ar stumm J. C., L. C., 
A. K., B. K., A. M., D. P. er skridoù bet meneget. En em c'houlenn a c'heller 
koulskoude hag-eñ en devoa an dastumer ar gwir da ober al labour eilpennañ-se. 
Lakaomp en devije an hini a sin « Mabedad » bet c'hoant berraat c'hoazh e anv ha
lakaat M.E.D., daoust ha dont a raje da vezañ « D.(M.E.) » ? Ar-raok ar brezel 
all e oa ur skrivagner hag-a sine « Eostik Kerinek », unan all « Labous Mor ». 
Daoust ha pa sinent hepken E.K. hag L.M. e vijent bet da vezañ renket dindan K.
(E.) hag M.(L.) ? Hag ivez Dir-na-Dor, pa selle dezhañ sinañ D.N.D. a vije bet 
kavet dindan an talbenn D.(D.N.) ? 

Pellloc'h ez a zoken ar goulenn-se. Daoust hag ar gwir a vije bet zoken da
sevel ar referañsoù evel-henn : « KERINEK (Eostik) », « MOR (Labous) » pe « DOR 
(Dir-na) » ? Poan am eus ouzh her c'hrediñ. Kouezhañ a reer neuze war al 
lesanvioù pe anvioù-pluenn ha ne vez ket warno neuz ur gwir anv-den. Ha d' am 
meno e rank seurt anvioù bezañ miret en o hed. Ar pezh a c'hoarvezo gant Paotr 
Treoure peogwir ne deo ket « paotr » un anv den ; en enep, ma kemer unan un anv 
pluenn evel Nikolaz Torreor, e vo ret-mat ober evitañ evel ma vije un anv gwir. 
Bez' ez eus ivez ar re a veneg o anv-tiegezh hepken. Ne vez diaester ebet pa vez
hepken ur rann ennañ, pa vez div, arabat e vije kemer an hini gentañ evel un 
anv-badez. Ha pa vez ar rann gentañ-se anezhi ar ger-mell e kouezhomp war ar 
skouer An Tregeriad, roet da gentañ gant F. Broudic. Dindan ar stumm-se ne 
c'heller ket gouzout pe ez eo un anv-tiegezh pe ez eo hepken un den a vro-Dreger
; setu ma vo ret-mat renkañ anezhañ dindan AN TREGERIAD.     

3. Penaos troc'hañ ar gerioù ?

Pa vez kempennet ur bajennad skrid evit ar moulañ e c'hell bezañ graet al 
labour lizherenniñ gant mekanikoù an ti-moulañ (evel ma vez graet evit Al 
Liamm), pe neuze e c'heller skeudenniñ ur skrid bet lakaet war baper en ho purev
gant ur mekanik da skrivañ (ar pezh a zo bet graet evit niverenn gentañ Studi). 
N' eus forzh pe zoare a vo kemeret, e vez digarez meur a wech da rannañ gerioù 
etre daou pa vezer en em gavet e penn al linenn. An troc'h-se er gerioù n' emañ 
ket da vezañ graet n' eus forzh penaos.

Pa skriverezer ur pennad evit kas d' ur mouler hag a lakaio adober al 
labour war e vekanikoù-eñ, ez eo fur, evit ma ne vo ket a fazioù, chom hep 
kregiñ gant ur ger pa ne zeuer ket a-benn da beurechuiñ ar ger-se war al linenn.
Pa skriverezer avat ur pennad da vezañ skeudennet, ez eo ret ar muiañ ar gwellañ



kaout linennoù ingal, ha ret e vez neuze skrivañ gerioù 'zo etre daou. Ar mouler
a ranko ober kement all evit e linennoù, ha da ziwall a vo, pa vezor o reizhañ 
amprouennoù al labour, ha sellout pizh evit gouzout hag-eñ eo bet graet mat al 
labour.

Kavet em eus el levr-mañ meur a c'her hag a zo bet troc'het fall. Setu 
darn (ar sin / o verkañ lec'h an troc'h) :

p. 32 « mez-/even 73 », p. 41 « ar sevenadur brez-/hon », p. 48 « e 
brezhon-/eg », p. 75 « c'hou-/ec'hmizvez 73 ».
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Kudenn an troc'h dibenn-linenn en deus da welout gant an troc'hioù a gaver

etre « mouezhiadennoù » al lavar, er c'hramadeg e vez anvet ivez ar re-mañ 
silabennoù. Ar mouezhiadennoù n' o devez netra da welout war-eeun gant an doare 
m' eo bet savet ur ger kevrennek. Reolenn bennañ : n' eus ket a vouezhiadenn hep
bogalenn. Ha setu perak ez eo ar ger-skouer diwezhañ an hini troc'het fallañ, 
rak n' eus bogalenn ebet er rann chomet a-istribilh e penn al linenn, c'hou- o 
vezañ evit c'hw-, ha bez' e rankje bezañ bet da nebeutañ c'houe- aze a-barzh 
gellout distagañ tra pe dra. Ha skouer ar bajenn 41 a zo dezhañ ur gwall si 
all : troc'het e vez ur lizherenn etre daou, un tamm evel ma vije bet troc'het 
ar skouer diwezhañ evel-henn : « c'houec'-/hmizvez ». Tu a zo evelato da 
droc'hañ ul lizherenn dre an hanter evel ma vo gwelet pelloc'h, evit-se avat e 
rank bezañ ul lizherenn « doubl ».

Reolenn all : pa vez ur vogalenn hir e ranker lakaat an troc'h diouzhtu 
war-lerc'h ar vogalenn-se. Setu perak e ranked troc'hañ hepken en doare-mañ ar 
gerioù bet meneget (an tired o verkañ al lec'h ma 'z eus tu da ober un troc'h er
ger) : me-ze-ven, bre-zhon, bre-zho neg. Kement-se a zo aes eta pa vez ur 
vogalenn hir er ger hag hepken ur gensonenn etre pep bogalenn ; ar ger
« c'houec'hmizvez » a zo div gensonenn etre pep bogalenn ennañ ha bogalenn hir 
ebet. Ken aes all e vez troc'het etre pep kensonenn : « c'houec'h-miz-vez ». 
Heñvel e vez graet goude ur vogalenn verr pa zeu ur gensonenn skrivet e doubl 
war he lerc'h, ar gerioù pallenn, pennad, torret a zo da vezañ troc'het : pal-
lenn, pen-nad, tor-ret. Diaesoc'h e vez pa ne vez skrivet nemet ur gensonenn. 
Gerioù evel paper, kafe, tasad pe blokad a vez rannet evel-henn evit an distagañ
: pap-per, kaf-fe, tas-sad, blok-kad ; evit ar skrivañ e vo degemeret : pa-per, 
ka-fe, ta-sad, blo-kad, da lavarout eo e teu an troc'h goude ar vogalenn.

Degouezhioù a zo koulskoude ma kouezh an div gensonenn er memes rann, hag 
ar vogalenn a vez dirazo a vez hir neuze, se a c'hoarvez e gerioù evel ribloù, 
sabriñ pe gwagrenn hag an troc'hioù da ober en tri ger-se eo ar re-mañ : ri-
bloù, sa-briñ, gwa-grenn. Tu a zo da gavout zoken un troc'h goude ur vogalenn o 
tont dirak teir c'hensonenn, ha distrad a vo da vezañ rannet e di-strad kentoc'h
eget e dis-trad. Disrann avat a ranko bezañ troc'het dis-rann. A se e weler ivez
e c'hell talvoudegezh ar ger kaout pouez a-wechoù pa vez c'hoant da zistagañ 
mat, peogwir ez eo war an distagañ eo e tiazezer troc'h ar ger ouzh lost ul 
linenn.
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NOTENNOÙ

Kañv 

Aet eo da anaon Jord COCHEVELOU d' an 20 a viz Kerzu ha beziet eo bet e Gourin.
D' e bried ha d' e vugale Yann, Iffig hag Alan e kinnigomp hor gourc'hemennoù 
glac'haret.

Profoù

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

MIZ Du : 
Dizanv, 20 lur ; dizanv, 30. 
- War un dro : 50 lur.

MIZ KERZU : 
J. Le Carrer, 19 lur ; B. Beaulien, 11 ; F. Tourmen, 25 ; Y. Libouban, 5 ; M. Le
Guillou, 70 ; J. Pennec, 40 ; R. Ansquer, 20 ; dizanv, 91,65. 
- War un dro : 281,65 lur.

E-kerz ar bloaz 1974 hon eus bet eta 6.482,72 lur. Morse n' hor boa bet kement a
brofoù ha daoust d' an arc'hant o vont war didalvoudekaat ez eo da deomp 
trugarekaat hor mignoned hag a zo bet ken brokus. Bennozh Doue d'an holl !

Lizhiri

Setu amañ penn-da-benn ul lizher hon eus bet digant ur C'hembread yaouank,
R. ap Siôr :

« Plijet-bras on bet gant al listenn anvioù laboused a oa embannet en 
niverenn diwezhañ eus " Al Liamm ". Desket am boa un nebeut anvioù dre sellout 
er geriadur met diaes eo bezañ resis-tre pa n' ouzer ket mat anvioù al laboused 
e galleg. Pegen dudius eo ur geriadurig e kement a yezhoù. Leun eo ar pajennoù 
ha ne c'hellan ket tamall da zen lezel ar c'hembraeg e-maez - met, daoust hag e 
vefe tu d' aozañ ul listenn all er yezhoù kelt ma c'hellfed keñveriañ an 
anvioù ? Setu int e kembraeg : alarch, ehedydd, coch y berllan, brongoch, 
cigfran (" raven " e saozneg, met " crow " e saozneg 'zo " bran " e kembraeg), 
melyn yr eithin, fwltur, siglen, tylluan, cnocell werdd, bran, cyffylog, sgrech 
y coed (kegin), crychydd, coediar, twrci, petrisen, pintado (n'ouzon ket mat 
petra eo !), sofliar, cwcw, glas y dorlan, tresclen (drask), drudwen, colomen, 
eos, eryr, curyll, fflamingo (n' eus ket kalz anezho e Kembre !), garan, aderyn 
y to (golvan), gwydd, - , gwennol y bondo (gwennili Sant-Marzhin), storc 
(c'hwibon), hwyaden, dryw, llinos, mwyalchen, nico (pabor), paun, titw, parot, 
pioden (pig), pelican, asgell, fraith, telor, canari, barcut, gwylan (skrev), 
curyll glas, estrys, turtur, iar.
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Talvoudus ivez e vefe ul listenn gant an anvioù latineg, met me, n' ouzon 

ket anezho tamm ebet ! Bennozh Doue da Givijer evit e labour. Trugarez deoc'h ur
wech all evit ur c'helc'hgelaouenn amreizhel ha dudius. »



Digant H. H. :

« ... Kas a ran deoc'h lizher an Ao. J. H. hag e welot dre al lizher-se am
eus graet bruderezh evit " Al Liamm " ha ma 'z eo hor c'henvroad koumanantet 
bremañ e kav d'in ez on evit un dra bennak. M'hoc'h eus c'hoant da welout 
ac'hanon ober muioc'h a vruderezh c'hoazh evit " Al Liamm " e c'houlennan un dra
deoc'h evel da re all er vro : klaskit din labour er vro. N' eus forzh petra dre
m' am bo an nerzh d'hen ober ha n' eus forzh pelec'h peogwir ez on gant va leve 
evit mat... »

Digant E. St L.

« Setu amañ ur chekenn evit kaout an div niverenn 112 ha 113 embannet 
diwar-benn Jarl Priel. Gant an « dek dre gant » e-barzh al liseoù eo bet posubl 
lakaat ar skolidi d' ober un enklask diwar-benn ar skrivagner-mañ, a zo bet 
gwechall skoliad e Kloerdi Landreger deut da vezad bremañ al lise. »

Digant G. A. :

« Abaoe ur bloaz e teskan brezhoneg. Bremañ e komprenan brezhoneg skrivet.
Setu perak e fell din koumanantiñ d' Al Liamm. »

O vezañ ma oa sac'het Al Liamm en askont da harz-labour ar Post ez eo en em 
c'houlennet meur a goumananter hag-eñ e oa bet ankounac'haet. Goulenn a reomp 
digant pep hini bezañ digarezet pa n' hon eus ket gallet respont dezho evel ma 
vije bet dereat. Betu amañ lizher hegarat unan anezho :

« Pevar miz 'zo n' em eus ket resevet " Al Liamm ". Aon am eus n' eo ket 
degouezhet ganeoc'h va adkoumanant am boa kaset e miz Gwengolo. Pe ez eo bet 
kollet an niverenn 166 e-pad ar harz-labour.

N' eus forzh penaos e hetan d' Al Liamm kenderc'hel e-giz-se, ha deoc'h ur
bloavezh mat evit 1975. Un nebeut pennadoù 'zo a zo diaes a-walc'h da lenn met 
evel-se ez on rediet da zeskiñ gerioù ha troioù-lavar nevez. Mat eo neuze. 
Ouzhpenn-se an notennoù a zo dedennus-tre, memes tra evit al lizhiri. » - S. B.

Digant M. J. :

« Setu amañ 30 lur evit ur c'houmanant. Gourc'hemennoù evit ho kelaouenn a
zo ul liamm talvoudus etre an holl vrezhonegerien, zoken ar vrezhonegerien nevez
eveldon.

Kalz plijadur am eus o lenn pennadoù-skrid evel « Kudenn an dramm » pe « 
Tabouliner diwezhañ Erraondo » pe « An nevez amzer ' zo deuet endro war ribl ar 
stêr Ton-Kiang » pe ivez « Anjela ».

Met alies ar barzhonegoù a zo re ziaes evidon. Ne vern, kendalc'hit evel-
se. »
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Digant R. M. :

« Spi am eus e teuio er-maez e-barzh " Al Liamm " skridoù lennegel 
talvoudus. Ne gav ket din e ve mat d'ar gelaouenn-se pellaat diouzh he hent : al
lennegezh. N' eo ket me a damallo klask reiñ keleier ha titloù a bep seurt. 
Arabat e teufent da vezañ ur meurvor a vougfe ar pennadoù lennegel evelkent.

Ur rebech ne rin ken : buhez a vank. Soñjit 'ta ! Kudenn 'zo gant meur a 
hini da zirouestlañ an dra-mañ-dra (Kervarker da skouer... pe " istor " ar 
skritur...). Evit pezh a sell ouzh ar Barzhaz pouezus eo ec'h anavje an holl 
peseurt tagadennoù a zo, hag ar respontoù d' ar re-se...

Dipitus e kavan rankout lenn e Pobl Vreizh un dagadenn ('m eus ket he 



lennet evit gwir, met heñvel eo) hag ar respont roet gant Sav Breizh (am eus 
lennet, dre zegouezh, goude gwelet e oa ur skrid gant Per Denez e-barzh). Setu 
hag a denn d' al lennegezh ouzhpenn se ! (ha da veur a dra all emañ pep hini o 
klask lakaat eus e du).

Daoust da se ec'h adkoumanantin emberr. »

Priz ar gelaouenn

An niverenn 165 he deus koustet 5 536,74 lur, lodennet evel-hen :
- moulañ : 5 155,90 lur ;
- klichedoù : 215,70 lur ;
- mizoù-kas : 165,14 lur.

Niverennou kozh " Al Liamm " da werzhañ

Prenañ a c'heller an niverennoù kozh meneget da heul :

- 1, 2, 4, 5, 6, 7, 29, 30, 43, 53, 63, 64, 65, 67, 69 betek 166-167 (nemet an 
niverennoù 98 ha 100 hag a zo diviet).

Priz an niverennoù a zo :
- 1, 2, 4, 5 : 4 lur ar pezh ;
- an niverennoù all : 7 lur ar pezh (nemet an niverennoù 65, 116, 151 hag a 
goust 9 lur ar pezh, an niverenn 166-167 hag a goust 12 lur ar pezh).

Tu a zo da gaout avat ar bloavezhioù klok-mañ evit 40 lur pep hini :

- 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) ; 72 (150-155) ; 73 (156-161) ; 74 (162-167).

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. An niverennoù a vez kaset kuit a vizoù-post.
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Da werzhañ

Ur rummad a niverennoù AL LIAMM, profet d' ar gelaouenn gant an Itron A. ar 
FUR ; mankout a ra avat 9 niverenn er rummad-se : 3, 8, 9, 10, 12-13, 40, 41, 
48, 47. Lod eus an niverennoù, un hanter-kant bennak, n' eo ket dreist o stad 
hag ez eus bet lakaet notennoù warno gant an hini o ferc'henne. Ar skouerennoù 
all avat a zo koulz ha reoù nevez. Ar priz kinniget a zo 900 lur, evit 157 
niverenn. Ar goulennoù a zo da gas da Ber ar Bihan.

Levrioù nevez Al Liamm 

Evel m' eo bet kemennet war niverenn diwezhañ " Al Liamm " e oa dindan ar wask 
tri levr a zeuio er-maez en deizioù-mañ : " Cours Elémentaire " Roparz Hemon, " 
Gurvan " gant Tangi Malmanche hag " An Deiz-ha-bloaz " gant Youenn Olier. Evel 
ar " Salmoù " hag a zo deut er-maez abaoe ur pennadig e c'hellit c'hoazh o rak- 
prenañ (betek an lañ a viz Meurzh) d'ar prizioù-man :



- " An Deiz-ha-bloaz " (180 pajenn) :
Boutin : 20 lur (17 + 3 lur mizoù-kas) e-lec'h 28 + mizoù. 
War baper kaer : 26 lur (23 + 3) e-lec'h 30 + mizoù.

- " Gurvan " (130 pajenn) :
Boutin 18 lur (15 + 3 lur mizoù-kas) e-lec'h 24 + mizoù. 
War baper kaer : 22 lur (19 + 3) e-lec'h 28 + mizoù.

- " Ar Salmoù " (222 pajenn) :
Boutin : 19 lur (16 + 3 lur mizoù-kas) e-lec'h 27 + mizoù. 
Simili-bibl : 25 lur (22 + 3) e-lec'h 32 + mizoù.

Daou levr all 'zo bet kaset d' ar voulerien abaoe ha ne zaleint ket da zont er-
maez, spi hon eus. Gallout reer o rakprenañ betek ar 15 a viz Ebrel :

- " Romant ar Roue Arzhur " gant Langleiz. Lizherennoù-tal pep pennad hag ar 
golo o vezañ treset gant an oberour. Al levr a vo ennañ 208 pajenn bennak a vent
vras evel " Tristan hag Izold " (19 X 23) :
Boutin : 26 lur (23 + 3) e-lec'h 36.
War baper kaer : 30 lur (27 + 3) e-lec'h 42.

- Al levr diwezhañ a zo ul levr bandennoù treset, pe, evel ma laver F. Kervella,
bannoù treset : " Fri Korloko ", savet penn-da-benn gant Tudual Huon. E vent a 
zo 21 X 29,7.
Priz : 10 lur (7 lur + mizoù) e-lec'h 12 lur + mizoù.

Kasit ho chekenn ar buanañ ar gwellañ da : Mlle J. Queillé, 47 rue Notre-Dame, 
22200 Guingamp - c.c.p. 1136 82 Rennes.
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Geriadur al laboused

Setu amañ ar roll e rusianeg kaset deomp gaüt hor c'henlabourer Kivijer :
 
ALARC'H lebed
ALC'HOUEDER javoronok
BEUF snegir
BOC'HRUZIG malinovka
BRAN voron
BREANIG ovsianka
BULTUR grif
KANNEREZ-DOUR triasogouzka
KAOUENN sova
KAZEG-KOAD zelioni diatel
KAVAN vorona
KEFELEG bekas
KEGIN soika
KERC'HEIZ tsaplia
KILHOG-GOUEZ fazan
KILHOG-INDEZ indiouk
KLUJAR kouropatka
KLUJAR-SPAGN tsesarka
KOAILH perepel
KOUKOUG koukouchka
DIREDIG-STER zimorodok
DRASK pevtchi drozd
DREO skvorets
DUBE goloub
EOSTIG solovei
ERER oriol
FALC'HUN sokol
FLAMMEG flamingo



GARAN jouravi
GOLVAN vorobei
GWAZ gous
GWAZFALC'HUN iastreb
GWENNELI lastotchka 
GWENNILI-StMARZIN strij
C'HWIBON aist
HOUAD outka
LAOUENAN krapivnik
LINEG konoplianka
MOUALC'H drozd
PABOR chtchegol
PAUN pavlin
PENNGLAOU sinitsa
PEROKED popougai
PIG soroka
PILIKANT pelikan
PINT ziablik
ROUZEGAN slavka sadovaya
SERAN kanareika
SKOUL korchoun
SKREV tchaika
SPARFEL iastreb-perepeliatnik
STRUSKANVAL straous
TURZHUNELL gorlitsa
VAR kouritsa

NOTENN. - Gwelout lizher R. ap Siôr uheloc'h.

Embannadurioù

IMBOURC'H niverenn 58/1. Stagadenn d' an niverenn 158 : Istor hol lennegezh " 
Skol Walarn 1 " gant Youenn Olier. Setu amañ ar studiadenn hirañ a zo bet savet 
a-viskoazh war oberenn Roparz Hemon. Al levr a-bezh 192 pajenn ennañ a zo 
gouestlet penn-da-benn d' an hini en deus graet ar muiañ evit hol lennegezh er 
c'hantved-mañ. Pep oberenn a zo bet studiet gant Youenn Olier, azalek " Ur 
Breizhad oc'h adkavout Breizh " betek e romant diwezhañ ha moarvat an hini 
pouezusañ " Nenn Jani ". Ret e vefe skrivañ ur pennad hir diwar-benn levr Youenn
Olier a zo dedennus da lenn zoken pa ne vezer ket a-du gant e varnadennoù. 
Roneoskrivet eo. Priz ar stagadenn a zo 22 lur. - Y. Ollivier, 7 Bd A.- Burloud 
- c.c.p. 1534 25 Rennes.
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SKOL niverenn 57-58. An niverenn-mañ a zo diwar-benn ar Geologiezh ha savet eo 
bet gant L. Kergoat. Roneoskrivet kaer-tre ez eo, gant ur bern tresadennoù 
resis. Savet eo bet gant ar soñj da « sevel un aozadur-kelenn en diavaez da 
skolioù ordinal », ar pezh e oa krog SADED d' ober un toullad bloavezhioù zo 
dija. - Koumanant 20 lur. Yola Chariou, Skol - c.c.p. 2616 33 Rennes.

LE PROBLEME NATIONAL CATALAN. - Ul levr e galleg ez eo, savet gant Jaume 
Rossinyol, mab-kaer hor c'henlabourer Yann ar Beg. Al levr en deus talvezet da 
dezenn doktorelezh war ar Gwir. Ur mell levr 710 pajenn moulet kaer ez eo. Ar 
rakskrid a zo diwar zorn Guy Heraud, kelenner e Skol-veur Pau.

Al levr a zo bet barnet en ur pennad hir gant R. Delaporte p' edo c'hoazh e 
stumm dornskrid e 1970 war niverenn 139 Al Liamm p. 148. Evitañ da vezañ un 
dezenn n' eo ket ul levr diaes da lenn rak skrivet eo en un doare buhezek-tre. 
Setu amañ dibenn pennad R. Delaporte :

« Ma vefe goulennet ouzhin petra eo ar gentel am eus tennet evit va bro 
eus Istor ar Bobl Catalan, e lavarfen em eus tennet div. Ar skouer gentañ a vo 



ret diwall d' he heuliañ, eo an hini a c'hoarvez d' un Emsav Broadel pa lez 
strolladoù politikel, pe re ar Stad pe re etrevroadel, da gemer o c'hreñv tamm-
ha-tamm ennañ, kement ha ker bihan ma tiflip eus daouarn ar renerien ar galloud 
o doa klasket gounid evit o bro. (N' eo ket didalvoud da Vretoned 1970 derc'hel 
soñj eus ar pezh a c'hoarvezas div wech en doare-se e Katalonia da vare ar " 
Mancomunitat ", ha goude-se e amzer a " Generalitat ".)

An eil skouer avat a zo unan gaer a vo ret d' ar Vretoned ober diouti ma 
fell dezho saveteiñ o broadelezh : skouer ur Bobl he deus ur youl didrec'hus da 
vevañ ha da badout evel Broad en desped da bep stourm ha da bep skoilh, hag a 
zalc'h d' he yezh gant karantez ha gant lorc'h. »

Al levr a zo bet embannet gant Mouton, Paris - La Haye. Priz al levr a zo 88.00 
lur.

EVIT AR BREZHONEG. - Ar gelaouenn divyezhek-mañ he deus tizhet e-doug ar 
bloavezh tremenet an niver a 5 227 koumananter. Kelaouenn ebet, bras pe vihan n'
he deus kement a goumananterien.

En niverenn 28 e tispleg EAB penaos eo tremenet ar bloavezh 1974 evit ar 
gelaouenn. Klaoustre o doa graet ar renerien gant ur c'helaouenner e tizhfent 5 
000 koumananter, gounezet o deus. « Prest omp bremañ, » a lavaront, « d' ober 
klaoustre ez aimp war-raok betek kaout 10 000 koumananter a-benn 1976, d' ar 
muiañ ». En o soñj emañ gwellaat c'hoazh ar gelaouenn ar bloavezh-mañ : « Dav 
'vo kaout ur yezh eeun ha splann, skarzhañ ar fazioù moulañ, gwellaat stumm ar 
gelaouenn, e berr gomzoù ober gant EAB ur gelaouenn bevoc'h ha plijusoc'h ».

Goulenn a ra " Evit ar Brezhoneg " digant al lennerien koumanantiñ pe 
adkoumanantiñ ar buanañ ar gwellañ. Koumanant bihanañ 10 lur, koumanant reizh 15
lur, koumanant skoazell 20 lur pe ouzhpenn, da gas da " Evit ar Brezhoneg ", B. 
P. 3, Kawan (Cavan) 22140 Bear (Begard). Arabat disoñjal lakaat ur vandenn 
chomlec'h da heul hoc'h adkoumanant.

RIWAL.
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KELEIER NAONED. - Degouezhet eo ganimp niverenn 10 ar gelaouennig liesskrivet-
mañ, e brezhoneg penn-da-benn. Skouerius eo e meur a geñver, d' hor meno :

1) Ur skleur eo eus buhez sevenadurel breizhat Bro an Naoned, a zo pell da vezañ
dister.

2) Ul liamm a fell dezhi bezañ etre al Liger Izelañ hag ar pevar departamant 
breizhat all. Er feur-se e ro keleier Bro an Naoned d'an holl vrezhonegerien hag
ez eus kont ganti eus kudennoù a sell ouzh Breizh a-bezh ; er c'heñver-se ez eo 
da venegiñ ar pennad poellek-tre embannet en niverenn 10, " Kudenn ar Greizenn 
Sevenadurel Breizhat ".

Ur skrid all gant Per Kervadeg, " Kelted Amerika ", a zo kentelius-meurbet.

Miziek eo ar gelaouenn hag 20 lur e koust ar c'houmanant. Teñzorerez : It. 
Gwenola Rossinyol, Banque Populaire Bretagne-Atlantique, Agence du Pont du Cens,
40, route de Rennes, 44000 Nantes.

GWELEDIGEZHIOU AR WERC'HEZ E BREIZH, gant Erwan ar Menga.

Pedet omp gant oberour al levr-mañ da embann e chom c'hoazh e gwerzh un nebeut 
skouerennoù anezhañ. An oberenn a ra meneg eus lec'h an Itron Varia e feiz ar 
Vretoned hag eus perzh an hengoun er feiz-se. Ha da c'houde e tezrevell un 
daolenn eus gweledigezhioù ar Werc'hez a-hed an amzerioù, abaoe an hini e oa bet
test anezhi ar Roue Judikael betek hini Janed Gourtel vihan e Kerrien. E-kichen 
talvoudegezh al levr e-keñver ar Gristeniezh, menegomp ez eus ennañ fedoù ha 
diskleriadurioù a-bouez e-keñver an Istor ha ne gaver ket e lec'h all.



Priz al levr a 232 bajenn, gant luc'hskeudennoù, a zo 18 lur. Kavet e vez el 
levrdioù pe e ti an Ao. Auffret, c.c.p. 498-09 Rennes. Menegomp c'hoazh e 
tiskouez an oberour bezañ kar-e-vro. Ouzhpenn e c'heller prenañ an oberenn e 
galleg pe e brezhoneg, rak un embannadur a zo bet graet e pep hini eus an div 
yezh.

P. A. B.

THE CORNISH LANGUAGE AND ITS LITERATURE. - Emañ o paouez bezañ embannet al levr-
mañ, diwar bluenn P. Berresford Ellis, anezhañ ur mailh war ar sevenadurezh 
keltiek. Setu ar pouezusañ labour embannet betek-hen a-zivout yezh Kernev-Veur. 
Ennañ e vez kont eus orin hag amzerioù kentañ ar yezh, eus ar stourm embreget 
eviti hag eus an oberennoù bet savet enni. 

Al levr a gont 239 fajenn hag e koust 4,50 lur saoz. E gwerzh e ti Routledge and
Kegan Paul LTD, Broadway House, Reading Road, Henley-on-Thames, Oxon RG9 IEN, 
Bro-Saoz.

P. A. B.

58

Meulganoù evit bloavezh al lidoù 

Niverenn 20-21 Studi hag Ober, 1974, 118 pajenn. Enni 16 Meulgan evit liderezh 
ar bloavezh kristen.

Un dra gortozet a bell 'zo. Setu peadra da ganañ en oferennoù brezhonek, ha tu 
da astenn un tammig roll ar c'hantikoù kustum, bepred an hevelep re, a zeue a 
benn ar fin da vezañ randonus un tammig. Ar meulganoù-mañ a zo troet diwar an 
himnoù latin hengounel, hep kontañ ar gwerzioù evit sulioù 'zo (Pask, ar 
Pantekost), hag ur pezh bennak all tennet a-gleiz pe a-zehou. An tonioù a zo 
alies a-walc'h ar re gregorian, anavezet-mat ; ar re all a zo tonioù kemeret da 
folklor Breizh, hag adstummet a-wechoù da vont diouzh ar c'han a iliz. Touiñ a 
ran ne vo ket anat d' an holl pere a zo eus ar c'han gregorian, pere a zo eus 
sonerezh Breizh, rak heñvel int a spered : hor sonerezh a zo model evel hini 
hengoun an Iliz.

Goulenn digant : Mlle St Gal de Pons, 22700 Louannec, c.c.p. 519 40 Rennes ; 10 
lur.

Reolenn Sant Benead 

STUDI HAG ORER (Keresperzh, Louaneg) a zo krog da embann niverennoù distag 
diouzh ar gelc'hkelaouenn, e stumm levrioù roneoskrivet. Ar soñj a zo reiñ d' al
lennerion oberennoù klok, ha degas dezho testennoù klasek eus an hengoun 
kristen, pe studiadennoù a bouez war zanvez pe zanvez.

Setu eta niverenn gentañ Levraoueg Studi hag Ober gant Reolenn Sant Benead. 75 
pajenn gant notennoù oc'h aesaat ar studi anezhi. N' heller ket kompren un dra 
bennak er vuhez relijius hep bezañ lennet an destenn-se he deus bet hag he deus 
bepred kement a bouez e buhez an Iliz e pep bro, dre ar bed a-bezh, testenn leun
a hengoun o tont eus kantvedoù kentañ ar Gristeniezh.

Latin sant Benead a zo leun a vuhez hag a nerzh : lavarout a ra dichipot ha rust
a-wechoù ar pezh en deus da lavarout. Ur gentel vat evit an dud a-vremañ ken 
laosk ha ken lezober.

An droidigezh vrezhonek a zo tost-kaer d' al latin : hag en ur lenn anezhi e vo 
sur mat, desket gant meur a hini kalz a droioù ampartiz da stummañ da vat 



frazennoù gwevn ha poellek.

Studi hag Ober : Mlle St Gal de Pons, 22700 Louannec - c.c.p. 519 40 Rennes ; 
priz " Reolenn St Benead " : 10 lur.

Pladennoù

Bagad Bleimor ; Keltia III. Skignet gant Arfolk.

Keltia III a zo un ti savet gant Alan Stivell, un darvoud eo eta ar bladenn 
gentañ gouestlet da Vagad Bleimor hag a oa e hini. Ur bladenn eus ar re gaerañ 
ez eo, an holl a anavez ampartiz Bagad Bleimor.
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Ur rebech, n' eus ket kalz, met a-bouez eo memes tra peogwir e tenn d' an 
enrolladur : son ar vombard dreist-holl a zo distreset hag an notennoù uhel a zo
re skiltr.

An dibab a zo mat. An tonioù n' int ket re anavezet hag ar re anavezet a zo 
kempennet brav. Merzet hon eus an taboulinoù skosat hag an taboulin boud e 
dañsoù Bro-Wened (Kas a-barzh hag An Dro) hag un ton all ma klever ennañ teir 
bombard o respont d' ar penn talabarder a laka anat perzhioù mat ar bagad (lusk 
ha kemmadurioù).

Bez' ez eus un ton breizhat " Mari-Loeiz and Co " a zo sont evel ur pibroc'h 
skosat. An holl re a blij dezho ar sonerezh iwerzhonat hag a anavez pladenn " O 
Riada Sa Gaiety " a vo plijet o klevout, sonet war ar vombard hag ar pib meur " 
Traighnli Sine ".

War ar golo e kaver istor ar bagadoù abaoe o c'hrouidigezh. Displeg a ra sklaer 
Alan Stivell al liammoù a zo etre ar sonerezh hengounel hag ar sonerezh a-
vremañ. Lavarout a ra ivez perak en deus krouet Keltia III : lakaat sevenadur 
Breizh etre daouarn ar Vretoned o-unan evel ma vez graet evit an embannadurioù 
gant Al Liamm. Ret eo reiñ d' ar bladenn-se ur ster politikel, emezañ. En e 
abadennoù en deus diskleriet e oa « mat-tre ar sonerezh met ne oa ket an dra 
nemetañ ». Hor gourc'hemennoù.

Bombarde et Orgue gant J. C. Jegat ha L. Yhuel. Arfolk.

Brudet bras eo ivez, evel just, an daou sonour-mañ. O fladenn a zo enrollet en 
un doare dispar. Klevet e vez mat an ograoù ha ne seblant ket, evel en div 
bladenn gentañ, bezañ da heul an talabarder. Ar vombard a zo enrollet mat-kenañ,
ar pezh a zo rouez a-walc'h ha diaes. War an tu kentañ ez eus pevar ton savet 
gant Yhuel. Kaer int holl hag ur blijadur eo o selaou. Ret eo reiñ 
gourc'hemennoù da Yhuel evit bezañ ijinet tonioù a zo hervez hengoun ar sonerezh
vreizhek.

War an eil tu e kaver tri ton sonerezh klasel (" Te Deum " Charpentier, Haendel,
Purcell) ha daou don hengounel breizhat. An daou-mañ a zo re anavezet ha borodus
eo klevout atav tonioù hon eus klevet nouspet gwech abaoe ur c'hantved, pegen 
kaer bennak e vent c'hoariet.

Er c'hontrol eus pladenn Stivell, houmañ n' eo ket engouestlet e doare ebet. 
Blaz a rannvroel zoken a zo warni, n' eo ket hepken en askont da " An durzhunell
" ha " Da Feiz hon Tadoù kozh " met ivez abalamour d' an doare ma 'z eo kinniget
an holl pezhioù e galleg (gavotte, berceuse, ballade) hag ivez titloù doare 
Botrel un tamm (Les ajoncs, Loin du Pays). Ur misi e vije bet kaout ar bladenn 
sonerezh klasel kentañ savet e brezhoneg ha gant ur spered breizhat.

RIWAL ha G. HUON.



Myrdhin.

Embann zo bet nevez 'zo ur bladenn 33 zro e ti Velia, an talbenn anezhi o vezañ 
anv ar c'haner, anezhañ ivez barzh, soner telenn ha sonaozour. Dibabet en deus 
MYRDHIN testennoù iwerzhonat (the boy in the gap), kembreat (a-hed an noz), unan
eus ar Barzaz Breiz (Merzin Barz) ha testennoù hengounel evel Distro Isold hag 
ar pilhaouer hag o c'hinnig a ra gant kempennoù sonerezhel.
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Hogen testennoù all a zo krouet gantañ penn-da-benn : Kan an Avel, Tuatha, Graal
(komzoù ha sonerezh), Suite Gaëlique, Houlenn. Un tamm mat a bersonelezh a zo en
e zoare da glask an hent diaes davet ar vraventez. Pep pezh a zo disheñvel e 
zoare, hogen gant ar bladenn en he fezh ez eus un aergelc'h a varzhoniezh 
c'hlan. Al lec'h a enor a zo roet d' ar brezhoneg a-hend-all. Ar barzh a glask 
ivez ober gant stummoù sonerezhel kozh nebeut implijet hag ouzhpenn en deus 
bodet en-dro dezhañ arzourien dezho un tamm brud : Padrig Molard (fleüt ha 
bombard), Dominig Molard (bodhran ha kador gozh, bombard), Didier Chauvet 
(orglez). Mouezhioù Annig Fouchard ha Sabine Londault a ziskouez freskder evit 
an hini gentañ hag evit an eil mestroniezh (Sabine Londault a zo Renerez ur 
strollad a c'hoarierien ha korollerien brudet e Bro Sant-Malo, e anv Théâtre-
Ballet Pamplemousse. Un nebeut diaesterioù en deus bet Myrdhin gant an ti-
embann, en doa prometet da gentañ ober ur c'hodellig bravoc'h eget an hini a zo 
kinniget. Setu evelato ur c'haer a labour evit Breizh hag ar brezhoneg, ha 
dellezek d' ober berzh bras.

P. A. B.

Skoazell Boblek Etrekeltiek 

Skoazell Boblek Etrekeltiek (Secours Populaire Interceltique) he doa e miz Kerzu
1971 kavet bod e Breizh evit ouzhpenn 600 bugel eus Iwerzhon an Hanternoz ha 
kaset d' ar vro-mañ 5 tonenn a wiskamantoù. Arc'hant a oa bet roet a-hend-all da
diegezhioù skoet kriz gant gwall-zarvoudoù.

Kenderc'hel a ra ar brezel en Ulster ha S.K.B. he deus graet he menoz dastum 
arc'hant e-sell da reiñ un taol-skoazell nevez. An donezonoù a c'hell bezañ 
kaset d' ar sekretour : Jakez Ducamp, 17, rue Danton, 29219 Le Relecq Kerhuon - 
c.c.p. 145-47 Rennes.

Kartennoù-post 

Hor mignon Abel Omnes a werzh evit " Skingomz ha skinwel " ur gartenn-bost warni
ur pennad Istor Breizh e galleg hag e brezhoneg. - Priz 6,00 lur franko - 18 
bis, rue Duguay-Trouin, 22000 Saint-Brieuc.

Tredanvaoù atomel e Breizh ? 

Gouarnamant Bro-C'hall a zo, er mare-mañ, o c'houlenn digant un toullad kuzulioù
parrez, departamant ha rannvro o ali war lec'hiadur an tredanvaoù atomel emañ 
EDF e soñj sevel a-raok dibenn ar c'hantved.

Diskouezet evel ar respont nemetañ da enkadenn an nerzh, an tredanvaoù-se a vo 
e-touez ar re vrasañ er bed a-bezh ha n' eus hini ebet en implij c'hoazh a vefe 
eus ar vent-se. Un nebeut, evel just, a zo da vezañ savet e Breizh peogwir e 
tleont bezañ yenaet gant dour mor. Betek-hen n' eus nemet tri pe bevar lec'h war
ar renk evit degemer an hini kentañ : Gwimaeg, an Ardeven, Plogo. An holl dud 



goulennet o ali diganto, o deus da respont buan-kaer hag an teuliad roet dezho 
evit o c'helaouiñ a seblant, d' an nebeutañ, untuek a-walc'h.
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Hervez ar c'helaouennoù ez eo un teuliad graet en un doare " ampart ", o 
tiskouez nemet ar perzhioù mat, o chom hep komz eus traoù 'zo hag o skubañ an 
arguzennoù a-enep berr ha berr, hep prouenn resis met en un doare asur.

E-touez ar c'hudennoù bet ankounac'haet komz diwar o fenn e vefe :

- Ar pezh a zegaso an tredanvaoù-se evel kemmoù en o en-dro, dreist-holl evit ar
pezh a sell ouzh an tommder, ar c'hlor, ar skin-oberiusted. Ret eo anzav n' eo 
ket bet studiet start ar c'hudennoù-se bete-vremañ. Amzer e kemerfe ha koustus e
vefe o studiañ a-raok kregiñ da sevel tredanvaoù. Hag-eñ ne vo ket koustusoc'h 
c'hoazh evit an dazont ober traoù ken pouezus ha ken dañjerus hep studiadenn 
sirius ebet ? Hag-eñ n'eus ket tu da c'hortoz un tamm a-raok ober dibaboù a 
c'hell bezañ spontus o disoc'hoù ?

- Ar peulioù, orjal tredan hag all a vo ezhomm anezho evit kas an nerzh produet 
davet al lec'hioù ma vo implijet enne n' int ket meneget. Koulskoude evit kas n'
ouzer ket pet kilowatt da n' ouzer ket pet mil volt e vo ezhomm un nebeut... 
Peadra da dreuzfurmiñ ar vro war gilometradoù gant nebeut a c'honid eviti.

- Ger ebet eus ar charre degaset gant al loustoni skinoberius a chom, ur wech 
produet an tredan. Evel just n' eo ket studiet mat an dra-se kennebeut. Diskoulm
gwirion ebet n' eus bet kavet c'hoazh hag an tredanvaoù a ya en-dro bremañ a zo 
c'hoarielloù keñveriet gant ar re emañ EDF e sell sevel. Hag-eñ ne vefe ket 
gwelloc'h klask un diskoulm sirius a-raok lieskementiñ ar c'hudennoù dre gant en
ur ziazezañ tredanvaoù atomel un tamm e pep lec'h ?

- Hag ar riskl e yafe kuit, evit abeg pe abeg, un darn eus an danvez skinoberius
? Chom a ra mut c'hoazh an teuliad. Ar riskl a zo gwirion koulskoude. Ur " Plan 
ORSEC-RAD " a zo prientet endeo evit pep korn eus ar vro e-lec'h ma vo un 
tredanva. Hag ar riskloù-se a vo lieskementet ivez gant kresk niver an 
tredanvaoù. Forzh penaos ne chom ar plutonium skinoberius nemet e-pad 24 000 
bloavezh !

- Hag ar polis hag an arme a vo lakaet da ziwall al lec'hioù-se ? Evel ma ne 
vefe ket trawalc'h a dud a seurt-se e Breizh ! Ret eo soñjal e vo, evit ar wech 
kentañ en hec'h istor, tost holl labouradegoù da broduiñ nerzh Bro-C'hall war 
hec'h aodoù (hag hon re ivez, siwazh) prest da vezañ lakaet da darzhañ gant n' 
eus forzh pe gommando deut eus ul lestr-spluj hag en ur darzhañ da lezel 
kementadoù a zanvez skinoberius d' en em ledañ en natur. Gellout a rafe ivez tud
'zo klask laerezh danvez skinoberius evit n' ouzer ket peseurt implij evel m' eo
c'hoarvezet er Stadoù-Unanet. En abeg da se hag en abeg d' ar riskloù saotradur 
e vo miret, " skornet " evel ma lavar an deknokrated, un toullad brav a 
zevezhioù-arat en dro d' an tredanvaoù. Un dra ouzhpenn ne vez ket lavaret.
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Met, en tu all, petra ne glever ket diwar-benn levezon vat seurt labouradegoù 
war armerzh ar vro ? Koulskoude...

Evit al labourioù, hag a bado un toullad bloavezhioù, e vo ret kaout 
embregerezhioù eus an diavaez, reoù ar vro a zo re vihan. Evel just e vo 
kantadoù a vicherourien aze e-pad ar bloavezhioù-se met jedet eo bet ne vez 
dispignet war al lec'h, ha d' ar muiañ, nemet 10 % eus koust al labourioù. En 
eskemm e vez degaset un nebeut kemmoù e buhez ar barroz...

Ur wech savet ne ro ket an tredanva labour da dud ar vro, pe un nebeut labourioù
dister hepken. Degaset e vo war-dro tri c'hant ijinour ha teknikour eus an 
diavaez vro, o vevañ peurliesañ etrezo, rannet diouzh tud ar barrez hag o 
tispign, a-benn ar fin, nebeut er vro. Degas a raint forzh penaos kemmoù, 
distruj a raint kempouezioù kevredigezhel ar barrez ma vint, war an dachenn 
bolitikel evel war ar reoù all.



Ar " patente " ! Kumun Saint-Laurent-des-Eaux he dije resevet warlene 5 milion a
dailhoù savet war an tredanva. Ret eo memes tra gwelout ivez ar pezh a goust d' 
ur barrez vihan degemer un tredanva eus ar vent se : hentoù d' ober, dour da 
zegas... Ouzhpenn, ar pezh a oa mat pa ne oa nemet un nebeut a dredanvaoù n' 
hello ket kenderc'hel pa vo un hanter-kant bennak. Den ne asanto e vefe miret 
gant un niver ken bihan a barrezioù ur gounid ken bras, dreist-holl peogwir o 
devo koustet an traoù arc'hant spontus da vezañ savet, arc'hant an holl baeerien
dailhoù, evel just. Ul lezenn a vez prientet endeo evit ma 'z afe an arc'hant-
se, evit ul lodenn vras, d' an departamant ha d' ar rannvro. Ar pezh a vefe 
reizh a-walc'h met a c'hell lakaat souezhet a-benn un nebeut bloavezhioù ar 
c'huzulioù parrez o devo roet o asant... hep gouzout.

Lavaret e vez, ivez, e lakaio an tredanvaoù-se labouradegoù da zont d' en em 
staliañ er vro. Ur wech ouzhpenn eo ret diwall. An tredan n' hell ket bezañ 
gwerzhet gant EDF d' ur priz re izel. Koust an tredanvaoù nevez a bouezo dija 
kalz war ar priz-se. Ma vez gwerzhet un tammig marc'hamatoc'h an tredan e-kichen
an tredanvaoù an diforc'h ne vo ket bras a-walc'h evit dedennañ embregerezhioù 
pell eus kornioù Bro-C'hall diorroet abaoe pell. An tredanvaoù lec'hiet e-lec'h 
ma 'z eus dija un ijinerezh kreñv a greñvaio anezhañ. Ar re a vo lec'hiet e 
kornioù n' int ket bet greantelaet ne zegasint kemm gwirion ebet war an dachenn-
se. Mat eo dimp kompren penaos e wel EDF an traoù en un doare " broadel ", 
interest an hollad a zo kalz pouezusoc'h eget diorroadur rannvroioù pell eus 
kalon armerzhel ar " vro " ha hep diazez greantel sirius.

Ha c'hoazh ! N' eo se, a-benn ar fin, nemet kudennoù diwar-c'horre. Ar 
c'hudennoù a zo e lec'h all, en dibaboù diazez. Pegoulz e vo, pegoulz eo bet, 
komzet eus an dibaboù-se ?

Lavaret e vez dimp ez eo ret sevel tredanvaoù atomel evit kenderc'hel gant ar 
c'hresk armerzhel, piv en deus divizet e oa an hent-se an hini gwellañ ? 
Jedadennoù EDF a zo diazezet war daougementadur ar bevezerezh tredan a-benn 
ugent vloaz, piv en deus dibabet an doare-se da ren an armerzh ? Hag-eñ n' eo 
ket un hent dall ? Da biv eo spletus an dibaboù-se ?
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Perak eo bet dibabet ober kement a dredanvaoù atomel ? Hag-eñ eo bet klasket 
stummoù all ? Piv a zibab peseurt imbourc'hoù a vo graet pe lezet a gostez ?

Hag-eñ eo ret ober tredanvaoù divent ? Hag-eñ n' eo stag se eus un doare da 
welout an armerzh ?

Hag-eñ eo fur lakaat war ar maez pe dost tredanvaoù a ro ouzhpenn 70 % eus an 
nerzh produet ganto e stumm tommder ha n' eo ket tredan ?

Perak eo bet dibabet an doare amerikan ?...

E gwirionez e vez dibabet evidomp ur stumm kevredigezh : kenderc'hel gant ar 
c'hresk armerzhel evel m' emañ, da lavarout eo foraniñ nerzh evit produiñ 
muioc'h-mui a vadoù, kreizennañ ar galloud armerzhel ha... lakaat ar re n' int 
ket laouen da devel. Hag-eñ ez omp a-du ? Piv en deus goulennet hon ali ? Ha 
reizh eo e tivizfe en hon anv un toullad kuzulerien barrez pe rannvro, kelaouet 
fall a-ratozh kaer, touellet koulz lavarout ? Nann.

Ret eo d' ar Vretoned a-raok ne vefe kemeret un diviz ken pouezus evit o dazont 
goulenn bezañ kelaouet ; goulenn e vefe graet an enklaskoù ret ; goulenn e vefe 
un daelerezh dieub ha sklaer war an doare kevredigezh a fell deomp kaout hag an 
hentoù da gemer evit he zizhout. Goude e vo tu da gaout un ali. Met evit se eo 
ret kregiñ da nac'hañ ar pezh a vez " roet " deomp.

Ret eo ivez klask hentoù all a vefe hon re. Rak tud 'zo a lavaro : « Setu ar 
Vretoned ! Roet e vez dezho peadra da ziorren o armerzh, ha n' int ket laouen ! 
». Deomp da ziskouez ne nac'homp ket evit nac'hañ, deomp d' ober kinnigoù evit 
diorroadur hon bro, diskouez e fell dimp bezañ kiriek eus hon dazont ha n' hon 



eus ket c'hoant degemer atav evel mevelien sentus ar pezh a vez asantet kinnig 
deomp. Re alies eo bet graet fae war ar menozioù a zeue d' ar Vretoned evit 
diorren Breizh, perak degemer bremañ ar prof kontammet a vez roet deomp hiziv ?

Poent e vefe d' ar Vretoned dilezel o emzalc'h a glaskerien-vara ha kregiñ d' 
ober o-unan war-dro o bro !

H. L.

Buhez Oaled Sant Erwan e Brest

Gant miz Here 1973 eo bet kroget c'hwec'hvet bloavezh Oaled Sant Erwan. E-doug 
ar bloavezh-skol 1973-1974, hag en hañv war-lerc'h ez eus bet klasket oberiañ ha
kenvevañ hervez penn-sturiennoù an Oaled : Spered katolik ha brezhonek.

Etre kreiz Gwengolo 1973 et kreiz Gouere 1974, eo bet digoret ingal an oaled 
teir gwech ar sizhun. Skol vrezhonek a zo bet graet peder gwech ar sizhun gant 
daou zerez. 38 den a zo bet enskrivet er c'hentañ derez ha 12 en eilvet.

Pemp kaozeadenn a zo bet, darn anezho gant diapo pe gant ur film. Lod kaer 
anezho a oa a-zivout ur vro hag ur bobl : Sweden (gant an Ao. Guillou), 
Katalonia (gant ur paotr yaouank eus ar vro-se), Rosko (gant an Ao. Guiader), 
Malawi en Afrika Zu (gant Y. C. Bozeg). Unan avat a gonte labour pennek un 
tolpad tud da adsevel chapel Landouzen en Drenneg (gant Y. B. Guirieg). Diwar ar
pemp kaozeadenn teir a zo bet e brezhoneg hepken ha div e galleg ha troet e 
brezhoneg war an taol.
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Pa ne oa ket bet a Goraiz brezhonek e Brest, ez eus bet graet ur vodadenn da 
Verc'her ar Groaz da lenn asambles Pasion hor Salver. Pemzek den a gemeras 
perzh.

Div valeadenn a voe : unan da Landreger, gant tud eus Emglev an Tiegezhioù, da 
geñver Pardon Sant Erwan, hag un all da Lamber gant tud eus Kelc'h Breton Brest.
Bez e voe ivez ur bal breizhek hag ur pred asambles gant un nozvezh laouen da 
heul.

Stal an Oaled a sko war ar straed gant ur witrin hag un nor e gwer. Lentik eo an
dud da zont tre. Un nebeut a zo deuet memes tra da c'houlenn titouroù a bep 
seurt pe da varvailhat. Kalzik tud avat a chom a-sav dirak ar witrin hag e 
vezont klevet a-wechoù o lenn a vouezh uhel ha gorrek an enskrivadurioù 
brezhonek a welont dirazo.

Klasket ez eus bet ivez mont davet an dud er-maez eus an Oaled. Darnaouet ez eus
bet traktoù ha klasket gwerzhañ kelaouennoù daouzek gwech, a-wechoù da zeizioù-
meur : Pardon Sant Erwan, Foar Mikael, loc'hadenn " Tro-Frañs ", gwechoù all war
ar bemdez. N' eus ket bet gwerzhet kalz kelaouennoù. Kalzik traktoù 'zo bet 
ingalet aval ha brezhoneg a vouezh uhel a zo bet war ar straed ha war ar 
blasenn, ha kalzik tud 'zo chomet da varvailhat.

Peget ez eus bet liketennoù nav gwech, dreist-holl e Brest, e lec'hioù all 
ivez : Kerc'hor, ar Fouilhez, Sizun, Lokournan, Tal ar Groaz. Kalz liketennoù a 
oa bet graet gant paper ha kreion feltr. Ar re o kemenn ar Bloavezh Santel a oa 
bet moulet avat.

Aet eo ivez tud eus an Oaled da zispakañ ur stalig levrioù, pladennoù, 
kelaouennoù, bannieloù... ha klask o gwerzhañ 'vel just. Kement-se a zo bet 
graet da geñver pevar pardon, daou val breizhek, daou c'houel dindes an amzer.

E miz Genver e oa bet kemennet gant ar P.A.C. (Palez an arz hag ar sevenadurezh)
e vefe ur c'hendiviz diwar-benn " Bretagne d'aujourd'hui " (Breizh a hiziv). Un 



hanter-dousenn bennak eus an Oaled o deus kemeret perzh ennañ en hor yezh koulz 
hag e galleg. Goulennet o deus dor digor d' ar brezhoneg en ti-bras-se.

Daou labour a zo bet goulennet gant tud diavaez. Sevenet int bet : troidigezh un
destenn c'hallek : " Le pouvoir régional " hag ur gaozeadenn c'hallek diwar-benn
Istor Breizh en ul lise eus kêr.

Tud eus an Oaled o deus kemeret perzh e pedennoù brezhonek, bep miz, en ur 
chapel e Brest.

Prestet eo bet ingal sal an Oaled da zaou Strollad : ar " C'helc'h Katolik 
Brezhonek " hag ar " Chilpataerien " (kanerien ha sonerien). Kenlabour a zo bet 
ivez gant " Evid ar Brezoneg ", " Kendalc'h Keltiek ", " Emglev an Tiegezhioù ",
" Iliz ha Breizh " ha " Secours Populaire Interceltique ".

A-hed ar bloaz ez eus bet buhez ordinal an Oaled o tegas liammoù, darempredoù 
dre ar brezhoneg hag o tiskouez da dud 'zo eo bev hor yezh.

E-doug ar bloaz-skol o ren bremañ e vez digoret ingal da neb a gar Oaled Sant 
Erwan (28 straed Charles-Berthelot, Brest), bep lun ha bep meurzh eus 18 eur da 
20 eur ha bep sadorn eus 17 eur da 19 eur.

Y. SOUFFES-DESPRES.

AR BROIOU BIHAN

Ar votadegoù e Broioù keltiek tramor : Al lañs gant ar vroadelourien e Kembre ha
Bro-Skos. Ouzhpenn ur milion a vouezhioù ha 14 kannad e Parlamant Londrez.

Ar strolladoù broadel kembreat ha skosat o doa gounezet evit ar wech kentañ meur
a sez e mouezhiadeg hollek. Miz C'hwevrer 1974 : 2 sez a oa aet gant ar b-Plaid 
ha 7 gant ar Scottish National Party. (Lenn " Al Liamm ", Niv. Meurzh-Ebrel 
1974, pp. 167-170).

Araokadennoù all o deus graet an daou strollad er vouezhiadeg dalc'het d' ar 14 
a viz Here, ar S.N.P. dreist-holl en deus bet 39 % muioc'h ha gounezet 4 sez (11
kannad e-lec'h 7 e miz C'hwevrer hag 1 e 1970) ; Plaid Cymru en deus gounezet 1 
sez (3 kannad e-lec'h 2 e miz C'hwevrer ha hini ebet e 1970).

BRO-SKOS : Ul lanv broadelour ; ar SNP gant 30 % eus ar mouezhioù a zo bremañ 
eil strollad politikel Bro-Skos

Ar SNP a zo e gwirionez ar strollad nemetañ en deus graet araokadennoù e Breizh-
Veur ar wech-mañ ; ar Strollad Mirour hag ar Strollad Frankizour o deus kollet 
mouezhioù ha sezioù-kannaded ;  ar vouezhiadeg n' eo ket bet un trec'h evit al 
Labour Party zoken ; daoust d' ar sezioù en deus kemeret, n' en deus gounezet 
nemet 2,1 % eus ar mouezhioù e Breizh-Veur a-bezh (37,4 % e miz C'hwevrer, 39,5 
% e miz Here) ; e gwirionez an holl strolladoù o deus kollet mouezhioù (rak 
nebeutoc'h a dud o deus votet ar wech-mañ), nemet ar SNP, en deus bet 839.628 
mouezh.

Setu penaos o deus votet Skosiz :

SEZIOU GOUNEZET GANT AR SNP E MIZ HERE 1974

Niver ar mouezhioù  Tregantad
Danvezioù kannad kinniget Kannaded dilennet

Voterien enskrivet 3.684.791
Volet o deus  2.759.822 74,9 %



Strollad al Labour 1.000.571 36,2 % 71 41
Strollad Broadel Skosat (SNP) 839.628 30,4 % 71 11
Strollad Mirour (Conservative Party) 681.274 24,7 % 71 16
Strollad Frankizour (Liberal Party) 230.628 8,3 % 68 3
Strollad Komunour 7.453 0,3 % 9 0
Strolladoù all 239
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E-touez ar strolladoù all e kaver un nebeut kleizourien hag un danvez-kannad 
kinniget gant ar Fine Ghaideil (Kumuniezh ar Ouezeled) e Inverness ; bet en deus
155 mouezh ha 0,4 % eus ar mouezhioù er bastell-vro (1).

(1) Titour ebet diwar-benn ar strollad-se.

An holl strolladoù, nemet ar SNP, o deus kilet e Bro-Skos ; dregantad al Labour 
Party en deus digresket un nebeut, eus 36,9 da 36,2 %, hogen un drouziwezh eo 
bet ar vouezhiadeg evit ar Strollad Mirour hag evit ar Strollad Frankizour ; 
kilet en deus ar Strollad Mirour eus 33,5 % da 23,9 % eus ar mouezhioù abaoe miz
C'hwevrer, ha n' en deus bremañ nemet 16 kannad tra m' en doa 36 e 1955. Ar 
Strollad Frankizour en dos bet 217.531 vouezh evit 34 danvez-kannad e miz 
C'hwevrer ha n' en deus tizhet ar wech-mañ nemet 230.628 mouezh evit 68 danvez-
kannad.

Ar SNP er c'hontrol en deus kresket niver e vouezhioù, eus 632.479 (22 %)da 
839.628 (30,4 %) ; miret en deus ar sezioù en doa gounezet e 1970 (Inizi ar 
C'hornog) hag e miz C'hwevrer 1974 (Aberdeenshire-East, Danff, Dundee East, 
Moray and Nairn, Stirlingshire East ha Clackmannan) ha gounezet en deus 4 sez ar
wech-mañ :

SEZIOU GOUNEZET GANT AR SNP E MIZ HERE 1974 

PASTELLBRO ha STROLLADOU MIZ C'HWEVRER MIZ HERE

Niver   % niver-muiañ  Niver  % niver-muiañ
Perth and East-Pertshire :
Str. Mirour 21.167 47,3 % 8.975 16.544 38,9 %
SNP  12.192 27,2 % 17.337 40,7 %   793
Angus-South :
Str. Mirour  20.522 49,5 % 5.343 15.249 39,1 %
SNP  15.179 36,6 % 17.073 43,8 %   1.824
Dunbartonshire-East :
Str. Mirour  19.092 36,6 % 3.676 15.529 31,1 %
SNP  13.697 22,6 % 15.551 31,1 % 22
Galloway :
Str. Mirour  13.316 43,9 % 4.008 12.242 40,2 %
SNP  9.308 30,7 % 12.212 40,3 % 30

Strizh eo an diforc'h etre ar SNP hag ar Strollad Mirour e teir sez diwar beder,
hogen gwelout a reer war an daolenn e oa uhel muiañniver ar gannaded mirour e 
miz C'hwevrer 1974. Graet en doa ar Strollad Mirour ur striv ar wech-mañ evit 
herzel ouzh ar vroadelourien ; e-lec'h dibab an danvez-kannaded e-touez 
perc'henned vras an noblañs en doa kinniget tud yaouank eus ar renkadoù-etre en 
holl sezioù gounezet e miz C'hwevrer gant ar SNP ; lakaet en doa da skouer ur 
breutaer yaouank eus Glasgow a-enep Winifred Ewing e pastell-vro Moray and 
Nairn, hogen dregantad ar mouezhioù mirour en deus digresket daoust da se.
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Kalz voterien a vote evit ar vroadelourien er mouezhiadegoù distag betek 1974 
(dilennet eo bet evel-se Winifred Ewing e Hamilton e 1967 ha Margo Mac Donald e 
Glasgow-Govan e 1973) hogen votiñ a raent goude er mouezhiadegoù hollek evit ar 
strolladoù " breizhveurat " pa oa keal eus dibab ur gouarnamant e Londrez.

Kemmet eo an emzalc'h-se e Bro-Skos abaoe miz C'hwevrer, war a seblant, hag ul 
lanv broadelour a zo o sevel er vro. 11 kannad en deus bremañ ar SNP ha dont a 



ra en eil renk e 42 bastell-vro diwar 71.

Ar reizhiad dilennel * breizhveurat a zo koulskoude drastus evit ar strolladoù 
bihan, rak kreñvaat a ra an daou strollad pennañ diwar goust an holl strolladoù 
all ; dilennet e vez an hini en deus ar muiañniver e pep pastell-vro ha peogwir 
n' eus nemet un dro-vot eo techet an dud da zibab etre ar Virourien hag al 
Labour Party. Ma vefe dibabet ur reizhiad dilennel diazezet war an dasparzh 
kenfeuriek *, setu penaos e vije bet dasparzhet ar sezioù e Bro-Skos (hervez 
Michael Steed, The Observer, 13-10-1974) :

nad hantez an mouhioù

Strolladoù Mouezhioù % 
Kannaded dilennet e miz Here

Kannad hervez an dasparzh kenfeuriek
Niver ar Mouezhioù dre gannad dilennet

Strollad al Labour 36,3 % 41 26 24.000
Strollad Broadel SNP 30,4 % 11 22 76.000
Strollad Mirour 24,7 % 16 17 43.000
Strollad Frankizour 8,3 % 3 6 77.000

Ma vefe dibabet an dasparzh kenfeuriek ez afe moarvat muioc'h a vouezhioù 
c'hoazh d' ar vroadelourien, rak voter ebet n' en dije aon neuze e vefe " kollet
" e vouezh ; lugan al Labour Party a oa ar wech-mañ : « Ur vouezh roet d' ar 
vroadelourien a zo ur vouezh gounezet gant ar virourien », ar pezh n' eo ket bet
gwir.

Meur a gelaouenner a verk e ra muloc'h a verzh ar SNP war ar maezioù eget er 
c'hêrioù bras hag er pastelloù-bro greantelaet * - gwir eo d' ar c'hentañ sell, 
rak an darn vrasañ eus ar sezioù gounezet a zo lec'hiet e rannvroioù maeziadel *
Bro-Skos, hogen bez' ez eus ivez sezioù lec'hiet e kreiz Bro-Skos, evel 
Stirlingshire-East ha Clackmannan (gounezet e mis C'hwevrer) ha Dunbartonshire-
East (gounezet e miz Here) da skouer. Pouezusoc'h eo derc'hel kont eus 
araokadennoù ar SNP dre Vro-Skos a-bezh : tizet en deus ar SNP ouzhpenn 20 % eus
ar mouezhioù e holl bastelloù-bro Bro-Skos nemet e pemp anezho : Ayr (16,7), 
Ayrshire-South (19,8), Berwick and East-Lothian (13,2), Glasgow-Cathcart (16,5),
Glasgow-Central (19,8), teir anezho o vezañ maeziadel dreist-holl. An dregantad 
a 13,2 % a zo an hini izelañ tizhet gant ar SNP ; setu ma 'z eo anezhañ ar 
strollad n' eus nemetañ o chom hep koll arrez fiziad ebet (pep danvez kannad a 
dle reiñ un errez ur fiziad evit frejoù ar vouezhiadeg ; restaolet e vez dezhañ 
an arc'hant m' en devez bet da nebeutañ 1/8 eus ar mouezhioù, da lavarout eo 
12,5 %), tra m' o deus kollet ar strolladoù all kalz arrezioù fiziadoù. Anat eo 
en em led levezon ar SNP dre Vro-Skos a-bezh.
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Levezon ar vroadelourien a gresk ivez er c'hêrioù bras, e Aberdeen, e Dundee 
(Dundee-East a zo bet gounezet e miz C'hwevrer ha tizhet en deus ar SNP 33,7 % 
eus ar mouezhioù e Dundee-West) ; dont a ra bremañ ar SNP en eil renk e 9 
fastell-vro diwar 13 e Glasgow, hag en trede renk er 4 all ; Margo Mac Donald n'
he deus ket gellet adc'hounit sez Govan (bet gounezet en ur votadeg distag e 
1973), hogen tizhet he deus 41,0 % eus ar mouezhioù (40,9 % e miz C'hwevrer) hag
an dregantad keitat tizhet e Glasgow gant ar SNP a sav da 25 %.

N' eo ket ar SNP lec'hiet ken mat e Edinburgh hag e Glasgow, rak dont a ra en 
trede renk (nemet e Edinburgh-East, e-lec'h ma teu en eil renk goude al Labour),
hogen e zregantad keitat a sav da 20,5 % ; gounezet en deus 22.000 mouezh abaoe 
miz C'hwevrer ; e Edinburgh-Pentlands da skouer savet eo e zregantad eus 11,4 % 
da 24,5 %.

Mont a ra war-raok ivez ar SNP er rannvro-greiz c'hreantelaet, daoust m' en deus



al Labour miret ar sezioù eno ; tizhet en deus da skouer 37,3 % e Hamilton, 39,8
e Stirling (e-lec'h ma oa kinniget Robert Mac Intyre, Prezidant ar SNP ha m' eo 
kouezhet muiañniver al Labour eus 3.779 mouezh da 1.766 abaoe miz C'hwevrer) ; e
Kilmarnock, ur c'hreñvlec'h eus al Labour ma 'z eo ar c'hannad anezhañ W. Ross, 
Sekretour-Stad evit Bro-Skos e 1964-1970 hag adarre abaoe miz Meurzh 1974, ar 
SNP en deus daouc'hementet niver e vouezhioù (eus 7.600 da 14.600) ; 
daouc'hementet int bet ivez e Dunbartonshire-Central (eus 14,5 % da 29,1 %) ; 
uhelaet eo dregantad W. Wolfe eus 34,9 % da 40,9 % er West-Lothian, e-lec'h ma 
kouez muiañniver al Labour eus 6.422 mouezh da 2.690. E Stirlingshire-West, 
tremenet eo dregantad ar broadelour eus 29,7 % da 38,2 ,% ha kouezhet eo 
muiañniver al Labour eus 4.844 da 367 mouezh. E Lanark Tomas Mac Alpine en deus 
bet 8.803 mouezh e miz C'hwevrer, 14.250 e miz Here, 698 mouezh nebeutoc'h eget 
kannad al Labour.

The Economist (19 Here 1974) en deus jedet an dregantadoù hervez ar rannvroioù 
douaroniel-armerzhel :

DREGANTAD AR MOUEZHIOU AET D' AR SNP

Rannvro 1970 1974 (1) 1974 (2)
Bro-Skos maeziadel 9 18,4 27,7
Reter-Kreiz (East-Central) 12,1 22,8 31
Strathclyde (rannvro Glasgow) 13,2 26,7 34,6

Anat eo e kresk buanoc'h levezon ar SNP e Strathclyde eget er rannvroioù all.

Dont a ra bremañ ar SNP en eil renk e 42 bastell-vro diwar 71, e 35 anezho goude
al Labour (41 c'hannad), e 5 anezho goude ar Strollad Mirour (16 kannad) hag e 2
anezho goude ar Strollad Frankizour (3 c'hannad) ; dont a ra en trede renk e 18 
pastell-vro (6 anezho e Edinburgh, 4 e Glasgow) ; e 16 pastell-vro emañ an 
danvez-kannad broadelour tost-tre (nebeutoc'h eget 10 % eus ar mouezhioù) ouzh 
ar c'hannad dilennet ; ma kendalc'h al lusk davet ar SNP, e c'hellfe an darn 
vrasañ eus ar sezioù-se (11 Labour, 4 Mirour, 1 Frankizour) bezañ gounezet ses 
a-walc'h gant ar vroadelourien er votadeg a zeu, dreist-holl ma ne laka mui ar 
Strollad Frankizour Skosat den ebet war ar renk e pep lec'h ; kinniget en doa e 
miz Here 68 danvez-kannad e-lec'h 34 e miz C'hwevrer, hogen bezañs ar 
Frankizourien n' he deus ket miret ouzh ar vroadelourien da vont war-raok ; hep 
ar bezañs-se en dije ar SNP gounezet moarvat sezioù all e miz Here. Setu un 
nebeut skouerioù :
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- DUNBARTONSHIRE-WEST :
- muiañniver al Labour : 1.814 mouezh ; 
- Str. Frankizour : 2.029 mouezh.

KINROSS and WEST-PERTHSHIRE
- muiañniver ar Str. Mirour : 8.082 mouezh e miz C'hwevrer, 53 mouezh e miz Here
; 
- Str. Frankizour : 2.427 mouezh.

- LANARK :
- muiañniver al Labour : 698 mouezh ; 
- Str. Frankizour : 1.374 mouezh.

- MIDLOTHIAN
- muiañniver al Labour : 11.749 mouezh e miz C'hwevrer, 4.084 mouezh e miz 
Here ; 
- Str. Frankizour : 4.793 mouezh.

- ROSS and CROMARTY :
- muiañniver ar Str. Mirour : 2.871 mouezh e miz C'hwevrer, 663 mouezh e miz 
Here ; 
- Str. Frankizour : 1.747 mouezh.



N' eus arvar ebet e c'hellfe an darn vrasañ eus ar mouezhioù frankizour mont d' 
an danvez-kannad broadelour, ar Frankizourien skosat o vezañ a-du gant an 
emrenerezh.

Ar SNP a c'hounez mouezhioù diwar-goust an holl strolladoù ; e miz C'hwevrer e 
oa bet graet ar gounidoù diwar-goust al Labour dreist-holl ; graet int bet e miz
Here diwar-goust ar Virourien hag ar Frankizourien. Setu un nebeut skouerioù eus
emdroadur ar mouezhioù e teir bastell-vro disheñvel ; div anezho a oa sezioù sur
evit ar Str. Mirour hag evit Str. al Labour ; gounezet int bet gant ar SNP e miz
Here :

DUNBARTONSHIRE-EAST
Strolladoù 1966 1970 1974 (1) 1974 (2)
Str. al Labour 52,2 % 44,6 % 29,6 % 30,3 %
Str. Mirour 36,4 % 37,0 % 36,6 % 31,1 %
Str. Broadel 9,0 % 11,3 % 22,6 % 31,2 %
Str. Frankizour - 4,7 % 11,4 % 7,3 %
Str. Komunour 2,4 % 2,2 % - -
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GALLOWAY
Strolladoù 1966 1970 1974 (1) 1974 (2)
Str. Mirour  62,0 % 50,3 % 43,9 % 40,2 %
Str. al Labour  38,0 % 20,5 % 10,2 % 9,6 %
Str. Broadel - 20,3 % 30,7 % 40,3 %
Str. Frankizour - - 15,3 % 10,5 %

EDINBURGH-LEITH
Strolladoù 1966 1970 1974 (1) 1974 (2)
Str. al Labour  56,8 % 46,2 % 40,6 % 39,7 %
Str. Mirour  42,2 % 40,9 % 38,3 % 28,0 %
Str. Broadel - 7,0 % 21,1 % 26,1 %
Str. Frankizour - 4,7 % - 6.2 %
Str. Komunour  1,0 % - - -

Anat eo en deus gounezet ar Strollad Broadel mouezhioù diwar-goust al Labour 
dreist-holl e 1970 hag e miz C'hwevrer 1974, nebeut-tre diwar-goust ar Virourien
(tamm ebet e Dunbartonshire-East), hogen e miz Here ar gounid a zo bet graet 
diwar-goust ar Virourien hag sr Frankizourien.

Ur gudenn a zo : daoust hag e chomo stag ar voterien nevez ouzh ar Strollad 
Broadel ? An holl evezherien a zegas-soñj eus votadegoù lec'hel 1968 pa dolpas 
ar Strollad Broadel 30 % eus ar mouezhioù e kêrioù Bro-Skos hag eus kiladenn ar 
strollad c'hoarvezet e-doug ar bloavezhioù da heul. Meur a wech politikerien al 
Labour pe re ar Strollad Mirour o deus diouganet e oa echu gant ar vroadelourien
hag o huñvreoù. Hogen ret eo merkañ he deus levezon ar Strollad Broadel kresket 
dizehan abaoe dek vloaz hag e seblant ar voterien nevez chom feal dezhañ. Ma 
kresk c'hoazh niver ar mouezhioù roet d' ar SNP e kollo ar wech kentañ al Labour
Party darn eus e sezioù. Aon en doa zoken da goll un dek sez bennak e miz Here, 
ha setu perak en doa al Labour prometet krouiñ ur Parlamant skosat gant 
galloudoù gwirion.

« Tost-tre omp bet d' un drouziwezh, » en deus lavaret James Sillars, kannad 
South-Ayrshire, an hini en deus pouezet ar muiañ evit ma prometfe al Labour 
Party an emrenerezh da Vro-Skos. Pouezañ a ra adarre evit ma vefe krouet ar 
Parlamant skosat ar c'hentañ ar gwellañ ; al lezenn a dlefe bezañ votet a-benn 
ur bloaz ac'han hag ar Parlamant diazezet 6 miz goude. « Ma ne vez ket graet, a 
lavar J. Sillars, kentañ tro a vo ez aio al lanv gant ar SNP » (Sunday Times, 
13-10-1974), rak evel m' eo bet gwelet uheloc'h, 11 sez da nebeutañ a vo en 
arvar evit al Labour.

Ar Virourien, a oa bet gwellañ difennourien an unvaniezh gant Bro-Saoz, o deus 
embannet, d' an 15 a viz Here, un diskleriadur a-du gant krouidigezh ur 
Parlamant dilennet rag-eeun gant Skosiz. N' o deus ket komprenet abegoù an 



drouziwezh o deus gouzañvet : « Un taol-horzh a zo bet roet deomp, » en deus 
lavaret Prezidant ar Strollad.
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Emañ ar Frankizourien a-du gant an emrenerezh e framm ur Stad kevredel e Breizh-
Veur ; ma lakaer o mouezhioù (8,3 %) ouzhpenn ar re aet d'ar Strollad Broadel 
(30,4 %) e kaver e Bro-Skos 38,7 % eus ar voterien a-du gant an emrenerezh klok.
Emañ ar Strollad Broadel a-du gant krouidigezh ur Stad Skosat Dieub e-barzh ar 
C'hommonwealth, ha Gordon  Wilson, kannad Dundee, en doa diskleriet a-raok ar 
votadeg e vefe embannet ar Stad Skosat ma vije gounezet 40 sez (diwar 71) gant 
ar SNP. Evit ar mare, e c'houlenn ar SNP ma vefe krouet ur Parlamant hag ur 
Gouarnamant Skosat gant galloudoù gwirion war an ijinerezhioù broadel, al 
labouradegoù-stad, ar servijoù kevredigezhel hag an tireoul *.

Ar bolitikerien vreizhveurat en em c'houlenn hag-eñ e fell d' ar re a vot evit 
ar SNP votiñ evit ur Stad dieub ; hervez an enklaskoù graet e-touez an dud, 8 
voter a oar mat ez eo ar Stad Dieub pal ar SNP ha 3 diwar 4 a zo a-du evit ma 
vefe kemmet dezvad Bro-Skos. .. .

Lavaret en deus ul lavarour eus ar SNP d' ar c'helaouenner Neol Ascherson : « 
Hor galloud-marc'hata gwirion a zo hon nerzh e Bro-Skos, ha tamm ebet niver hor 
c'hannaded war bankoù Westminster... Kroget eo an emgann gwirion evit Bro-Skos. 
Lakaet hon eus da goazhañ ar gwariadur istorel a oa anezhañ ar Strollad Mirour e
Bro-Skos (1). Bremañ e c'hellomp stourm a-enep tud al Labour. Ar re-mañ a lavaro
moarvat hon eus kemeret lec'h ar Virourien evel o enebourien. Hogen ni a laka 
anezho en arvar er rannvroioù greantelaet e-lec'h na c'hellas biskoazh ar 
Virourien ober kemend-all. » (The Observer, 13-10-1974.)

Mar deo bremañ ar SNP eil strollad politikel  Bro-Skos, gant 120.000 ezel, un 
drederenn eus ar mouezhioù, izili niverus er c'huzulioù lec'hel, ez eo disoc'h 
ur striv hir ha padus renet abaoe 15 vloaz ; kroget he doa levezon ar Strollad 
da greskiñ a-raok ma 'z eus bet keal eus an " tireoul skosat ".

(1) Ar Virourien a oa " Unanourien " e Bro-Skos, d.l.e. a-du gant an Unaniezh 
gant Bro-Saoz ; abaoe un nebeut bloavezhioù darn anezho a oa a-du evit krouiñ ur
Parlamant e Bro-Skos.

KEMBRE : Gant trec'h Gwynfor Evans e Caerfyrddin, Plaid Cymru he deus bremañ tri
c'hannad.

Disheñvel eo ar saviad politikel e Kembre : n' eus ket bet a lanv broadelour 
evel e Bro-Skos, hogen kreñvaet he deus ar b-Plaid he levezon war Gornog ar 
vro ; goude bezañ gounezet Caernarfon ha Meirionydd e miz C'hwevrer, gounezet he
deus ur sez ouzhpenn e mis Here gant trec'h Gwynfor Evans e Caerfyrddin (sng. : 
Carmarthen) ; hogen n' eo ket deuet a-benn Plaid Cymru (Strollad Kembre) da 
greskiñ niver he mouezhioù e rannvroioù c'hreantel ar Gevred, e kêrioù bras ar 
Su hag e pastelloù-bro saoznekaet ar Reter.
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Kreñvaet eo bet zoken saviad al Labour er Gevred, bet en deus 23 c'hannad (diwar
36 sez) ha gwellaet en deus dregantad e vouezhioù e-keñver mouezhiadeg miz 
C'hwevrer : } 2,7 .% , gant 49,5 % eus ar mouezhioù ; tra m' en deus bet al 
Labour nemet 40,1 % eus ar mouezhioù e Bro-Saoz ha 36,2 % e Bro-Skos.

Ar Strollad Mirour en deus miret e 8 sez hogen digresket he deus dregantad e 
vouezhioù : 26,3 % e miz C'hwevrer ; 23,9 e miz Here ; digresk : -2,4 %.

Ar Strollad Frankizour Kembreat en doa graet ur striv bras e miz Here, kinniget 
en doa 36 danvez-kannad ha gounezet en doa mouezhioù hag ur sez e Ceredigion 
(sng : Cardigan) diwar-goust al Labour. Kerse en deus bet ar wech-mañ, rak 
daoust m'en deus miret sezioù Ceredigion ha Trefaldwin (sng : Montgomery, sez e 
dalc'h ar Frankizourien abaoe 94 vloaz), en deus digresket dregantad e vouezhioù
abaoe miz C'hwevrer, eus 15,9 % da 15,5 %, ha n' en deus ket gellet gounit 



sezioù all.

Setu dasparzh ar mouezhioù e mouezhiadeg an 10 a viz Here :

Niver ar mouezhioù eztaolet
Dregantad ar mouezhioù

Niver an danvezioù-kannad
Niver ar gannaded dilennet
  Niver ar mouezhioù dre gannad

Votet o deus 2.000.744
Voterien enskrivet 1.537.798 76,5 %
Str. al Labour 761.447 49,5 % 36 23 33.106
Str. Mirour 367.248 23,9 % 36 8 45.906
Str. Frankizour 238.997 15,5 % 36 2 119.448
Plaid Cymru 166.321 10,8 % 36 3 55.440
Str. Komunour 2.941 0,2 % 3 0
Strolladoù all 844 3

Plaid Cymru he doa graet ul lamm war-raok etre votadeg 1966 ha votadeg 1970, e-
lec'h m' he doa tolpet 11,8 % eus ar mouezhioù ; kilet he doa e miz C'hwevrer 
1974, gant 10,3 % eus ar mouezhioù (- 1,5 %, hogen kresket he deus he dregantad 
e miz Here : 10,8 % (+ 0,5 %). Abeg pennañ kiladenn miz C'hwevrer a zo 
kinnigadur un danvez-kannad e pep pastell-vro gant ar Strollad Frankizour ; ma 
seller a-dost ouzh an disoc'hoù e pep pastell-vro, ez eo anat digresk ar 
mouezhioù aet da b-Plaid Cymru e darn vrasañ ar pastelloù-bro e-lec'h ne oa 
danvez-kannad frankizour ebet e 1966 hag e 1970. Ar c'hontrol a zo c'hoarvezet e
Bro-Skos : ar Strollad Broadel en deus kresket niver e vouezhioù en holl 
bastelloù-bro, zoken e pastelloù-bro e-lec'h ne oa kinniget Frankizour ebet e 
miz C'hwevrer 1974 pe e 1970.

Daoust m' en deus kilet ar Strollad Frankizour ar wech-mañ, kalz gwelloc'h eo e 
saviad e Kembre.

Ar bloavezh 1974 a verk koulskoude, e Kembre evel e Bro-Skos, ur c'hemm e 
emzalc'h ar voterien. Ne oa bet dilennet kannad broadelour ebet betek-hen en ur 
votadeg hollek, hogen ar b-Plaid a zastume un niver bras a vouezhioù er 
votadegoù distag, dreist-holl e traoniennoù maengleuziel ha greantel ar Su. Setu
un nebeut skouerioù :
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MERTHYR TUDFUL : ar b-Plaid he deus bet etre 9 ha 10 % eus ar mouezhioù e 1966 
ha 1970, hogen tizhet he deus 37,0 % e votadeg distag 1972.

- RHONDDA : 8,7 % e votadeg hollek 1966, 39,9 % e votadeg distag 1967, 14,0 % e 
votadeg hollek 1970.

- CAERFILLY : 11,6 % e 1966, 40,4 % e votadeg distag 1968, 28,5 % e votadeg 
hollek 1970.

Dilennet eo bet evit ar wech kentañ Gwynfor Evans evel kannad Caerfyrddin en ur 
votadeg distag e 1966, gant 39 % eus ar vouezhioù, hogen n' en doa ket gellet 
mirout e sez e votadeg hollek 1970 (30 eus ar mouezhioù). An holl skouerioù-se 
(reoù all a c'hellfe bezañ kavet) a ziskouez ivez e kendalc'h da votiñ evit ar 
b-Plaid darn eus ar voterien o doa roet o mouezh dezhi er votadeg distag.

Ar b-Plaid he deus gounezet sezioù evit ar wech kentañ e mouezhiadegoù hollek 
1974, div e miz C'hwevrer, an trede e  miz Here. Setu endroadur sr voterezh en 
teir bastell-vro abaoe 1966 :

CAERNARFON
Strolladoù 1966 1970 1974 (1) 1974 (2)
Plaid Cymru  21,7 % 33,4 % 40,5 % 42,5 %
Str. al Labour  56,1 % 40,1 % 35,6 % 34,1 %
Str. Mirour  22,2 % 20,1 % 16,7 % 12,1 %



Str. Frankizour - 6,5 % 7,2 % 10,7 %

MEIRIONYDD
Strolladoù 1966 1970 1974 (1) 1974 (2)
Plaid Cymru  11,7 % 24,3 % 34,6 % 42,5 %
Str. al Labour  44,2 % 39,7 % 32,0 % 30,9 %
Str. Mirour  8,9 % 13,3 % 15,0 % 11,1 %
Str. Frankizour  35,5 % 22,5 % 18,4 % 15,4 %

CAERFYRDDIN
Strolladoù 1966 1970 1974 (1) 1974 (2)
Plaid Cymru  16,1 % 30,1 % 34,3 % 45,1 %
Str. al Labour  46,2 % 38,0 % 34,3 % 38,1 %
Str. Mirour 11,6 % 10,1 % 12,0 % 5,7 %
Str. Frankizour  26,1 % 21,7 % 19,3 % 10,4 %
British Candidate 0,7 %

An daolenn-se a ziskouez kiladenn al Labour dirak ar b-Plaid hag e c'hounez 
houmañ mouezhioù diwar goust an holl strolladoù, hogen en un doare disheñvel 
hervez ar bastell-vro. Kannaded ar b-Plaid o deus gounezet fiziañs an dud, rak 
kresket eo bet o muiañ-niver abaoe miz C'hwevrer e Caernarfon hag e Meirionydd 
(2.894 ha 2.592 e-lec'h 1.728 ha 588).
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Gwynfor Evans a oa bet faezhet gant 3 mouezh diforc'h e miz C'hwevrer ; trec'het
en deus ar wech-mañ war Gwynoro Evans (Labour) gant ur muiañniver a 3.640 
mouezh. Ur gwir trec'hlid a zo bet graet dezhañ gant ar bobl. Hervez Trevor 
Fishblack (The Times, 12 Here 1974) « e voe youc'het dezhañ evel d' ur roue 
karet a zeu en-dro eus an harlu » ; hervez Tom Davies, eus The Observer (13 Here
1974), trec'h Gw. Evans a zo bet an hini souezhusañ eus an holl votadeg hag ober
a ra anezhañ un haroz gant " charisma ". Un taol eo bet evit al Labour a-hend-
all, rak sez Caerfyrddin a zo bet ar sez nemeti kollet gant al Labour e Breizh-
Veur a-bezh.

N' he deus ket gellet ar b-Plaid gounit ur sez, na kreskiñ zoken niver he 
mouezhioù, e Gevred ar vro, tra m' he deus gwellaet he saviad er C'hornog. 
Pouezañ a ra ar c'helaouennoù saoz war an eneberezh-se, evel The Economist (19 
Here 1974), a ro ar sifroù-mañ:

DREGANTAD AR MOUEZHIOU AET DA STROLLAD KEMBRE
1970 1974 (1) 1974 (2)

Kembre maeziadel 15,7 % 12,8 % 15,0 %
Su Kembre greantel 9,9 % 9,6 % 8,5 %

Hogen disheñvel-tre eo emdroadur ar mouezhioù aet d' ar b-Plaid hervez ar 
pastelloù-bro ha hervez ar rannvroioù ; e pastelloù-bro 'zo, he deus ar b-Plaid 
gounezet mouezhioù, e pastelloù all he deus kilet ; an eneberezh etre Kembre 
maeziadel hag ar Su greantel n' eo ket atav anat ; an eneberezh a vefe kentoc'h 
etre ar Reter hag ar C'hornog. Hogen evit pezh a sell levezon ar b-Plaid, n' eus
ket da enebiñ div lodenn er vro, kalz liesekoc'h eo ar saviad :

Kreñvaat a ra levezon ar b-Plaid e Kornog kembraeger ar vro, e-lec'h m' he deus 
gounezet teir sez, gant 44 % eus ar mouezhioù, hogen ret eo merkañ n' he deus 
ket graet ar b-Plaid araokadennoù heñvel e pastelloù all ar C'hornog ; ar 
pastelloù kembraeger a zilenn ivez kannaded labour (Enez Von), frankizour 
(Ceredigion), mirour (Dinbych, Conwy) hag er pastelloù-se dregantad mouezhioù ar
b-Plaid n' eo ket atav kalz uheloc'h eget dregantad well-wazh er vro : 11,8 % e 
Dinbych, 11,8 % e Conwy, 13,3 % e Ceredigion (Cardigan), 19,1 % e Enez Von 
(Anglesey), ha tizhout a ra dregantadoù kalz uheloc'h e pastelloù 'zo eus ar Su.

Gwanoc'h eo levezon ar Strollad e pastelloù maeziadel ha saoznekaet ar Reter a-
hed an harzoù hag ivez er Mervent (Penfro : 4,8 %) ; an dregantad izelañ a zo 
kavet e Menoe (Monmouth) : 1,4 %. Tizhout a ra er pastelloù-se etre 3 % ha 6 % 
eus ar mouezhioù. Tizhout a ra an hevelep dregantadoù e kêrioù bras ar Gevred : 



Caerdydd (Cardiff, war-dro 5 %), Newport, Abertawe (Swansea ; 3,6 % ha 10 %).

Disheñvel eo ar saviad er peurrest eus ar Su ; e pastelloù-bro 'zo e tizh ar b-
Plaid dregantadoù uhel a-walc'h, evel e Aberdar (30 % e miz C'hwevrer, 21,3 % e 
miz Here ; ne oa ket kinniget Frankizour ebet e miz C'hwevrer), e Caerfilly 
(24,5 %), e Castell-nedd (Neath) 18 %. Dont a ra ar b-Plaid alies en eil renk 
goude al Labour, hag evel m' eo bet gwelet uheloc'h, e c'hell kaout mouezhioù 
niverus er votadegoù distag hogen tuet eo an dud da votiñ evit al Labour pa 'z 
eus keal da zibab ar gouarnamant e Londrez. Aze e kaver kreñvlec'hioù al Labour,
e-lec'h ma tolp ar Strollad-se ouzhpenn 60 % hag a-wechoù zoken ouzhpenn 70 % er
votadegoù hollek (Merthyr Tudful : 70,6 % ; Rhondda : 77,1 % ; Abertillery : 
75,9 %).
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Ma vefe dibabet ur reizhiad dilennel * diazezet war dasparzh kenfeuriek * ar 
sezioù, n' en dije ket bet ar b-Plaid kalz muioc'h a gannaded (tri pe bevar 
diwar 36), hogen Kembreiz a votfe neuze en un doare disheñvel, evel ma tiskouez 
o emzalc'h er votadegoù distag. Ret eo derc'hel koun ivez e oa ar b-Plaid en 
trede renk gant 16,1 % e 1966 e Caerfyrddin hag en trede renk ivez e Meirionydd 
gant 11,7 % eus ar mouezhioù. Ur giladenn eus al Labour, evel m' eo c'hoarvezet 
dija e pastelloù ar C'hornog, a rofe lañs d' ar b-Plaid. Hollc'halloudek e oa al
Labour e Kembre, goude bezañ distroadet ar Frankizourien, hogen kilañ a ra al 
Labour abaoe 10 vloaz ; al Labour en doa c'hoazh 32 gannad diwar 36 e 1966 ; 
kollet en deus 9 sez abaoe.

Dilenn an tri c'hannad broadelour e 1974 a bouezo war bolitikerezh ar 
gouarnamant Wilson e-keñver Kembre ; Dafydd Williams, Sekretour ar b-Plaid, en 
deus lavaret e pouezfe ar vroadelourien war al Labour Party evit ma vefe roet da
Gembre un emrenerezh gwirion kevatal d' an hini prometet da Vro-Skos.

An emrenerezh prometet da Gembre ha da Vro-Skos

Embannet en doa e miz Mezheven ar gouarnamant Wilson ul " Levr Gwer " diazezet 
war ginnigoù ar Poellgor Kilbrandon diwar-benn ar rannvroeladur hag ar 
Bodadennoù da vezañ krouet e Bro-Skos hag e Kembre.

Goude disoc'hoù mouezhiadeg an 10 a viz Here, en deus ar gouarnamant adnevezet e
bromesaoù ; meneget eo bet an emrenerezh e " prezegenn an tron " (Raklun * ar 
gouarnamant displeget en ur brezegenn lennet gant ar Rouanez). Krouet ez eus 
bet, d' an 18 a viz Here, ur Burev a 25 ezel, fiziet ennañ studiañ kudennoù ar 
rannvroeladur e Breizh-Veur ; lakaet ez eus bet er penn anezhañ ur ministr 
karget eus " polltikerezh an digreizennerezh ", dindanañ ur ministr-Stad ha daou
is-ministr ; ar strollad-se a dle sevel un danvez-lezenn evit krouiñ e Edinburgh
hag e Caerdydd Bodadennoù dilennet rag-eeun gant Skosiz ha Kembreiz. Hogen ne 
ouzer ket c'hoazh peur e vo krouet ar Bodadennoù-se ha dreist-holl peseurt 
galloudoù a vo roet dezho.

*

GERIOU N'INT KET E GERIADUR ROPARZ HEMON :

dezvad : statud 
dasparzh kenfeuriek : ingaladur ar sezioù diouzh niver ar mouezhioù 
greantel : ijinerezhel 
maeziadel : diwar ar maez 
reiziad dilennel : doare ar votiñ 
tireoul : eouldouar 
raklun : programm.

LEVRLENNADUREZH :
Disoc'hoù ar votadegoù er broioù keltiek a zo bet embannet war " Al Liamm " 
abaoe derou ar gelaouenn ; an darn vrasañ eus ar pennadoù a zo bet savet gant 
Per Denez.
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Setu un nebeut pennadoù diwar-benn ar votadegoù diwezhañ :

Dilennadegoù Edinburgh ha Glasgow ; " Al Liamm ", niv. Du-Kerzu 1973, pp. 483-
484 ;
Votadeg e Dundee ; " Al Liamm ", niv. Meurzh-Ebrel 1973, pp. 171- 172 ;
Votadeg hollek miz C'hwevrer 1974, " Al Liamm ", niv. Meurzh-Ebrel 1974, pp. 
167-171.

Bez' e c'heller lenn diwar-benn votadegoù 1966 ha 1970 un niverenn dibar 
embannet gant " Imbourc'h " :

Imbourc'h, niv. 8, Gouere 1970, ennañ :
- Kembre ha Breizh, gant H. K. ;
- Ar vroadelourien o vont war-raok, gant Erwan Treanton ;
- Addisplegoù d.-b. talvoudegezh an dilennadegoù diwezhañ e broioù keltiek 
tramor, gant Alan Kerran.

Per PENNEG.

AN DARVOUDOÙ E BREIZH

Dic'hopradeg e ti Oberthur, Roazhon.

Keloù 'zo e vije dic'hropret darn eus ar vicherourien e ti-moulerezh Oberthur-
Roazhon hag a zo ul lodenn eus kevredad Neogravure, un embregerezh-moulañ bras 
eus Bro-C'hall (6 000 implijad) hag a zo hi dalc'het gant ar Bank Paribas 
(Banque de Paris et des Pays-Bas). Hervez, ez afe fall an traoù gant ar 
c'hevredad-se, da lavarout eo e fell dezhañ derc'hel d' e c'hounidoù p' emañ an 
ekonomiezh a-bezh en un enkadenn. Dav eo dezhe eta adaozañ an embregerezh, an 
uzinoù. Da skouer e fell dezhe kas labouradeg Issy-les-Moulineaux e-barzh ti-
moulerezh Corbel (Rannvro Bariz). Petra c'hoarvezo gant labouradeg Roazhon ? 
Setu pellik 'zo ez eus anv eus an afer ha goulennet o deus ar vicherourien ouzh 
ar pennoù bras (renerezh, prefed, kuzul rannvroel) lavarout petra a c'hoarvezo 
hag ober un dra bennak. N' o deus bet respont ebet. Petra c'hell ar re-se ober 
ouzh ar Bank Paribas pa c'hell hemañ lakaat n' eus forzh pe embregerezh dalc'het
gantañ e " freuz-stal " dirak al lezenn ! Degasomp da soñj ez eus 1 200 a dud o 
labourat e ti Oberthur e Roazhon.

An dilabour o vont war washaat.

Alies e klever emañ gennet en un enkadenn Armerzh ar " C'hornog ". Marteze ne 
vije ket kement-se gwall splann evit lod, ma ne vije ket a gresk war bep tra. 
Krisoc'h eo an enkadenn evit ar re a zo dilabour. E miz Du " Ouest-France " a 
embanne e oa 600 000 a dud dilabour e Bro-C'hall (an hanter muioc'h eget e miz 
Du 1973). E lec'h all e rakjeder ur milion a dud dilabour e miz Genver 1975. 
War-dro 40 % dioute a zo dindan 25 bloaz.
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Ar beizanted, ar maiz hag an arme.

Lakaet eo bet ar gouerien e Breizh da eostiñ maiz kement ha kement. Daoust ha 
gwir e oa bet studiet ervat ar c'hounidigezh-se e Breizh ? Daou vloaz 'zo dija e
oa bet drastus an amzer evit an eostad. Er bloaz-mañ ivez. Gant ar glaveier a zo
bet e miz Gwengolo n' en doa ket darevet ar maiz kent ar goañv hag adal miz Du 
ne oa tu ebet ken da gas ar binvioù d'ar parkeier a oa distrempet holl. Dav e oa
serriñ ar pennoù maiz gant an dorn, gwall zister e oant, met gwelloc'h eget 
netra.

An arme, ken stank en hor bro, a voe kinniget d' ar gouerien evit o sikour. Evel



just e voe dav d' ar gouerien paeañ al labour : 29,93 lur bemdez evit pep 
soudard hag un tamm mat ouzhpenn evit an ofiser hag an isofiserien a veze ouzh o
diwall. Hag en tu-hont da se e oa ret ivez da Yann Gouer paeañ dezhe an 
asurañsoù, boued, lojeiz hag all... Kalz re ger !

Pa vez kaset soudarded da gemer lec'h al labourerien pe da derriñ an harz-labour
ne c'houlenn an arme gopr ebet digant ar pennoù-embregerezh !

Kouerien kaset dirak al lezvarn.

Gant ar c'hresk 'zo war an temz hag ar binvioù, gant ar c'hred evit al labour-
douar a zo bet strishaet, e vez diaes-tre d' al labourerien-douar bihan en em 
dennañ, dreist-holl pa ne werzhont ket keroc'h o loened.

Abalamour da se en deus kroget ar strollad " Paysans-travailleurs " da dagañ al 
labouradegoù-laezh ha kig en ur herzel ar c'hirri-samm. Diskarget e veze ar 
c'hig, distrujet lod (ar c'hig o tont a ziavaez-bro) ha roet lod d' an dud, e 
karterioù zo eus Naoned hag en Edern da skouer. Hep klask diskoulmañ ar 
c'hudennoù evel ma 'z eo bet graet evit Citroen en deus ar gouarnamant klasket 
kastizañ lod eus ar gouerien. Edouard Morvan a zo bet lakaet en toull en Oriant 
e penn kentañ mis Du, da skouer, hag un toullad kouerien all a zo bet kaset 
dirak al lezvarn.

Maerdioù o soursial eus kudennoù Breizh.

E sal Kuzul-kêr Maerdi Sant-Malo ez eus bet dalc'het bodadegoù Kevredigezh 
Vreizh (Association Bretonne), d' ar 6 a viz Gouere. En hevelep sal, gant an 
hevelep kevredigezh, e oa bet aozet un devezh en enor da Gamilh ar Merser a Erm,
d' an 20 a viz Ebrel.

Dalc'het eo bet ar C'hendalc'h Etrekeltiek en Naoned hag un degemer a zoare a zo
bet graet d' ar gendalc'hidi en Ti-kêr, d' an devezh kentañ. Prezegenn ar Maer, 
an Ao. Morice, a voe entanet ha keltgar-meurbet, hogen, tra souezhus, ne voe ket
embannet gant kelaouennoù ar vro. An Ao. Morice a rankas a-hend-all pouezañ war 
ar Stad e-sell da gaout salioù er Skol-veur ha predoù evit ar ar gendalc'hidi. 
Hogen e oa bet, d' hor meno, serret ar C'hendalc'h en ur seurt ghetto, er-maez 
eus kêr an Naoned hag eus he buhez wirion. Roud ar C'hendalc'h e kêr a oa hepken
ar skritelloù peget war ar mogerioù gant aozerien ar C'hendalc'h. D' hor soñj e 
talveze ar boan, da geñver seurt Bodadeg, evit Kêr an Naoned, lakaat hec'h-unan 
panelloù bras ha banieloù ar broioù keltiek el lec'hioù darempredetañ, evel ma 
vez graet e meur a gêr evit ur gouel a-bouez hag ar C'hendalc'h a oa anezhañ 
ivez ur gouel a zastumas kalz tud bemnoz.
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Meur a skouer a c'hellfe bezañ roet eus skoazell ar Maerdioù e Breizh. Hogen dav
deomp menegiñ ez eo bet graet e Maerdi Trappes (departamant an Yvelines), un 
diskouezadeg a badas eus ar 24.01.75 betek an 09.02, e anv " Visage de la 
Bretagne ". Eno e voe lakaet a-wel d' an dud un toullad mat eus kelaouennoù 
Breizh, e brezhoneg hag e galleg, hag ur bern pladennoù. Da heul goulenn 
kevredigezhioù Bretoned Trappes ez eo bet aozet un diskouezadeg, a reas berzh a-
hervez.

E kalz a Vaerdioù e vez soursi da gaout e kêr ur vuhez sevenadurel. Gant ma vo 
kreizennoù, kelc'hioù, gant gwir spered breizhat hag oberiantiz e vo tu dezho d'
ober meur a dra, gant skoazell Kuzul-kêr. Arabat ankounac'haat ouzhpenn e klask 
ar c'hêrioù, evit kalz anezho, bezañ dizalc'h, ar muiañ ma c'hellont, e-keñver 
beli ar Stad.

P. A. B.

Div vouezhiadeg e Breizh. 

Pastell-vro Gwenrann.



D' an 30 a viz Gwengolo 1974 ez eus bet ur vouezhiadeg e 7vet pastell-vro al 
Liger-Atlantel (rannvro Gwenrann) evit dilenn ur c'hannad nevez. Dilennet eo bet
aes a-walc'h Olivier Guichard, unan eus " baroned " an U.D.R., bet alies 
ministr, hogen e keñver mouezhiadeg ar 4 a viz Meurzh 1973 ez eo digresket 
dregantad e vouezhioù (55,99 % e-lec'h 59,54 %), daoust ma n' en doa an tu-kreiz
kinniget kannad ebet ar wech-mañ ; e 1973 en doa bet kannad an tu-kreiz 11,01 % 
eus ar mouezhioù. Darn eus ar mouezhioù-se a zo aet d' ar Strollad Sokialour, 
rak doare pennañ ar vouezhiadeg-mañ a zo lamm war-raok ar Strollad Sokialour 
(30,31 % e-lec'h 17,39 %) en deus gounezet mouezhioù diwar-goust ar Strolladoù 
all hag ivez diwar-goust ar Strollad Komunour ; dregantad ar PCF a zo kouezhet 
eus 9,43 % da 7 %.

Danvezioù-kannad a oa bet kinniget gant Strolladoù breizhat : Mikael Barre gant 
SAV hag Aldrig Russon :

M. Barre, SAV : 935 mouezh (2,61 %)
A. Russon, UDB : 473 mouezh, (1,32 %)

M. Barre a oa bet kinniget dija gant SAV e mouezhiadeg hollek ar 4 a viz Meurzh 
1973, bet en doa 1.156 mouezh, ar pezh a dalveze 2,62 % eus ar mouezhioù. Stabil
eo chomet dregantad e vouezhioù, rak 84,4 % eus an dilennerien enskrivet o doa 
votet e Miz Meurzh 1973 ha 66,68 % hepken e miz Gwengolo 1974.

Kanton ar Faoned.

Ur votadeg all a zo bet e kanton ar Faoued e miz Kerzu evit dilenn ur 
c'huzulier-departamant da gemer lec'h Paol Ihuel, kannad eus ar C'hreiz 
Demokratel, marvet n' eus ket pell. UDB he doa kinniget Erwan Evenou da zanvez-
kuzulier. Setu disoc'hoù an dro gentañ :
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Dregantad

Dilennerien enskrivet 9.236
Mouezhioù estaolet 8.516 - 70,55 %
P. Lavole, RI maer Prijag 3.111 - 47,74 %
P. Postolec, PS maer ar Faoued 2.720 - 41,74 %
J. Le Douaron, PCF 482 - 7,39 %
Erwan Evenou, UDB 203 - 3,11 %

E. Evenou en doa dastumet 3,89 % eus ar mouezhioù e pastell-vro an Henbont da 
geñver votadeg ar 4 a viz Meurzh 1973, tra m' en doa H. Pungier, danvez-kannad 
SAV, 1,74 %.

An div vouezhiadeg a ziskouez n' eo deus ket ar Strolladoù breizat gounezet 
mouezhioù abaoe 1973, peogwir e veront dre vras an hevelep dregantadoù. An 
dregantadoù-se a chom izel a-walc'h, hep bezañ lu. A-hend-all merket eo an div 
vouezhiadeg gant araokadennoù ar Strollad Sokialour.

Peseurt disentez a vo hini ar C'huzul " Rannvro " diwar-benn an Ensavadur 
sevenadurel breizhat ?

Evel ma oa bet goulennet outo d' ar 24 a viz Mae 1974 gant ar C'huzul " Rannvro 
" hag ar C'huzul Armerzhel ha Kevredigezhel, o deus tri Frezidant Skolioù Meur 
an Akademiezh krouet ur bodad studi war gudenn an Ensavadur Sevenadurel. Labour 
ar bodad-se en deus roet tu da sevel un danevell hag a zo bet kaset, e derou miz
Kerzu, d' ar Prefed " Rannvro ", peogwir eo et a zo karget gant al lezenn da 
gelaouiñ izili ar C'huzulioù ha da brientiñ o labour.

Ar bodad studi en deus klasket termeniñ palioù ur seurt ensavadur, gwelout 
pelec'h e vefe tu d' e sevel ha pegement e koustfe. Evel-se e vefe difraostet un
tammig an dachenn, studiadennoù resisoc'h o chom da vezañ graet goude, ur wech 



dibabet sevel an Ensavadur, mar bez graet... Hervez an danevell n' en deus ket 
ar bodad studi goulennet ali kelennerien ar Skolioù-meur nemetken, ur 
C'helc'hlizher a zo bet kaset d' ar c'hevredigezhioù sevenadurel hag un ugent 
bennak anezho o deus respontet. Ali Skol-veur an Naoned hag un toullad 
kevredigezhioù sevenadurel departamant al Liger-Atlantel a zo bet goulennet 
ivez. An enklask, eta, a zo bet graet war Vreizh a-bezh ; n' eo ket un dra fall,
endeo.

En Ensavadur-se a vefe, da gentañ, ul lec'h eskemm etre tud a orin hag a 
stummadur disheñvel met dedennet holl gant sevenadur hon bro. Pevar fal a zo bet
roet en danevell d' an Ensavadur :

- Imbourc'h, enklaskoù skiantel war al lec'h dreist-holl evit ar yezh, an 
hendraouriezh, al lennegezh komzet ha kanet, ar savadurioù hag al labour-douar 
ha skiantoù an endro ;

- Brudañ ha skignañ sevenadur ar Vro ha kavadennoù ar skiantourien en ur aozañ 
devezhioù studi, diskouezadeg, h.a. ;

- Kemer perzh e gwriziennadur an dazont e pinvidigezhioù an amzer dremenet en ur
virout, studiañ, diskouez hon hêrezh vroadel (savadurioù, sonererezh, doareoù 
labourat...) ;

- Sikour da grouiñ traoù nevez war dachennoù liesseurt hon sevenadur.

80
N' eus ket tu da vezañ enep seurt palioù, met hag-eñ asanto ar C'huzul " Rannvro
" klask o seveniñ, hag-eñ vo kavet trawalc'h a dud, mennet ha barrek, evit 
lakaat an traoù da vont en-dro ?

Teir c'hêr a zo en em lakaat war ar renk evit degemer an Ensavadur : Gwengamp, 
An Oriant, Pondi, o zeir er vro vrezhoneger, o zeir o kinnig tachennoù douar ha 
skoazell. An dibab, mar bez graet, a vo diaes ha marteze graet gant merkoù barn 
politikel, e ster fall ar ger...

Hervez an danevell e tlefe an Ensavadur bezañ renet gant ur c'huzul e-lec'h ma 
vefe kavet evit un drederenn dileuridi ar Skolioù-meur, evit un drederenn tud 
dibabet gant ar c'hevredigezhioù sevenadurel, hag, evit echuiñ, tud kaset gant 
ar c'huzulierien-gêr, kuzulierien-departamant ha " Rannvro ".

Petore dazont a vo gant ar menoz-se ? Forzh penaos, talvezout a ra ar boan 
heuliañ an afer o vezañ ma c'hell bezañ gwelet evel un arouez o dije Kuzulierien
ar " Rannvro " kroget, a-boan staliet, da blediñ gant sevenadur Breizh...
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Yann-Ber  PIRIOU

BEZIT MEZO

Evel ar flip ar sistr glesker 
Evel mikamo pe gwin sklaer 
Evel gwin-ardant pe bier
'Vel muskadig pe chufere 
Evel rom plouz evel rom foenn 
'Vel piketez pe mezeglen

Evit paotred
Evit m' ho ped
Evit leuniañ ho kof goullo 
Evit dillo

Evit frealziñ an anaon
E ifern yen an ankounac'h 
Evit bezañ trec'h war an aon
Ha koublañ ar gwaz gant ar plac'h 
Evit doujañ d' ar re zo bet 
Ha kennerzhañ ar re a vo 
Gant ur sonerezh arall-bed 
A raio tud ganeomp en-dro 
Evit livañ a-nevez flamm 
Dremmwelioù louedet ur bed kozh 
Evit krediñ bale dinamm 
War bali Sant-Jakez an noz 
Evit daeañ ar re hon nac'h

Evit sof-kont 
Evit ho kwalc'h

Bec'h war benton pe varrikenn ! 
Bezit sec'hedik da viken
Ken a darzho mab ho lagad
Ken a drido feunteun ho kwad 
Gant eliksir ar seizh pec'hed 
Ha takadennoù tanioù-red
Evel ur volennad sistr aour 
Evel chouchenn frondus e saour
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Evit ar yezh 
Pinvidigezh 
Ar paour.
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Tudual HUON

UN DEIZ

Un deiz e varvo disouezhet gant ar bed 
disouezhet gant an dud, e vignoned, 
e enebourien.
Mervel a raio gant ur mousc'hoarzh 



war e ziweuz.
Mervel a raio evel ul loen
'n e-unan-penn e strad ur riboul
hep bezañ morse kavet ar pezh a felle dezhañ. 
Mervel a raio gant un tenn fuzuilh 
pe gentoc'h gant un taol-gwad. 
Mervel a raio heuget.
Evel meur a hini e vo chomet hep kompren. 
Mervel a raio spontet
evel ur vran
en ur gaoued hep dor ebet.

Aberteifi, Genver 1974.
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Gwendal DENEZ

Iwerzhon 74

douar ar re baour e-lec'h ma sked 
a-wechoù e-doug an diskar-amzer 
ur ganevedenn glac'har war an oabl louet

ha morse ne vez ul liv all 
d' an oabl

dremm roufennet ur vaouez kozh (he daoulagad dezho liv ar reuz)
pe marteze dremm marv ar marv
bizied ar micherour roget war kaleter an houarn
hag ivez ur c'hlasker-bara o vervel e dour lec'hidek
ar san - dianav
sell displann ur bugel oc'h astenn e zorn
e goudor un ti-koad faoutet
(e liorzh un ti brevet liñselioù gwenn o sec'hiñ
en avel yen)
ha pelloc'h ivinoù gwar ur paotr o krabisañ
ur voger brikennoù ruz 
evit chom hep kouezhañ 
evit chom hep kouezhañ 
evit chom hep kouezhañ
rak ur boled a zo en e gein

an den e zilhad gwer hag e heuzoù du - ur vindrailherez en e zorn - 
a lazh ar vugale e straedoù orjalet ar frankiz.



87
Gwendal DENEZ

pa varv an avel er straedigoù didud

er maez er straedoù dilezet e sav an uloc'h hag ar paperioù kozh gant an avel-
yud o leñvañ. war ar pavezioù e storlok ar sailhoù-teil goullo 'n ur rollañ er 
maez e miz kerzu un abardaez. warc'hoazh marteze e vo erc'h. e kof kêr war 
riblenn ur straed teñval e kerzh un den kozh. e traoñ ar bali c'hwitelladennoù 
skiltr an aezhenn verv strakerezh an houarn war an houarn - heklev dir o skeiñ 
ouzh ar bili-raz. izeloc'h war-du ar savadurioù dirapar beuzet e c'hwez merglet 
ar porzh-mor e strink an avel. e daoulagad kousket ar vugale krog ar yenijenn 
kemmesket gant ar gasoni. ar re gozh er c'hambroù red-avel a skoulm o bizied 
krizet. du-se p' en em sil an noz dre ar prenistri diframmet e vez digenvez ar 
re baour e teñvalijenn ar bed. kollet e huñvreoù sklas. unan bennak a zo marv 
hiziv en ti e-kichen an etrepaouez. ne veve nemet daou hini kozh aze er 
solieradur uhelañ. ar peurrest a zo diimplij eñ a oa bet implijad an hent 
houarn. hi a oa bet maouez labour. ur mezeg a zo deut. gwigouret eo bet ar 
gloued. straket o deus ar skalieroù. serret eo bet ar stalafioù. diskennet eo ar
c'haelioù war ar stalioù pinvidik. sklerijenn ar c'hleuzeurioù neon a deuz al 
latar dirak an-tavarnioù. an oabl damzu a voug. ur c'harr-boutin a dremen 'n ur 
vrammat mogedoù gell a skalf an daoulagad. a sec'h ar muzelloù. a skrab ar 
skevent. a zev. un den kozh o tanañ ur sigaretenn e teñvalijenn skornet miz 
kerzu hag o c'hortoz den ebet. rodoù ur c'harr a skrign war ar pont. dindan e 
toug ar stêr lec'hidek bidonioù merglet boutailhoù plastek duet gant eoul-maen 
treustoù koad hag ul labous marv betek goueled kêr. unan bennak a zo marv hiziv 
en ti e-kicheñ an etrepaouez. gwigourat a ra ar gloued. un den kozh e zilhad 
implijad an hent houarn a bign gant an diri hag a serr an nor war e zigenvez. er
maez e varv an avel er straedigoù didud.
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Riwanon KERVELLA

Glav ha daeroù

Ne welan eus ma frenestr nemet gwez treut, divalav ha teñval. Echu eo an 
diskar-amzer ha ne zeu ket da soñj din bezañ gwelet an delioù liesliv o kouezhañ
war ar c'hlazenn. Ma oant bet eno ur wech bennak ez int bet rastellet gant an 
avel abaoe pell. N' eus roud ebet dioute ken. D' ar c'houlz ma oa an heol hag an
avel o c'hoari gante e oan prederiet gant traoù pouezusoc'h evidon eget 
braventez ur c'houlz-amzer. Hirie e ra glav, diehan. Lous eo kêr gant ar glav 
pegus-se. An dour a red a-hed ar straedoù. Yen eo an amzer.

Riv am eus, met ne dapan ket kaout nerzh a-walc'h evit kregiñ an tan. 
Koulskoude ez eus koad ha glaou n' eus forzh pegement er c'harrdi. An tammoù 
koad-peñse am boa dastumet ar sizhun diwezhañ a zle bezañ sec'h mat a-benn 
bremañ.

A-daol-trumm e savan evit serriñ prenestr bihan an trepas a zo chomet 
damzigor abaoe an derc'hent, dour a zo bremañ war al leur, digoaret e chomo ar 
plañchod e-pad pell.

En ur zistreiñ e stokan ouzh ur skeudenn, taolenniñ a ra menezioù. Boutin 
eo. Peget am boa anezhi aze pa oan nevez degouezhet amañ. Daou vloaz 'zo dija. 
Da gentañ e oa bet a-us d' an daol labour, met ne oa ket a-walc'h a sklerijenn 
aze. An daol a zo bremañ dirak ar prenestr. Tremen a ra an amzer, ret vo din 
klask ur skeudenn all. Houmañ 'zo krog da goll he liv.

Klevout a ran mouezh un den, moarvat an hini a zo o chom er ranndi a-us d'
am hini. Kanañ a ra, unan eus ar c'hanaouennoù-se a glever alies an ton anezho 
hep morse klask gouzout ar c'homzoù. Ar paotr a zo laouen moarvat, ne wel ket an
oabl izel, arc'hlas ha louet a zigaloneka kement ac'hanon.
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Gouzout a ran mat, an devezh a zo 'vont da dremen, hep na rafen tra pe 

dra. N' am eus ket c'hoant zoken mont d' ober un dro betek ostaleri ar blasenn 
e-lec'h ma 'z on sur da gavout mignoned.

Un toullad mizvezhioù 'zo tremenet abaoe m' eo aet Kêl kuit. Lizher ebet 
n' am eus bet digantañ. N' am eus ket kredet goulenn kennebeut da belec'h eo 
aet, marteze zoken ne fell ket din gouzout.

Glav. Glav. Glav bepred, ingal ha pounner.

. . . . . . . . . . . . .

Ne gomzemp ket.

Dirakomp e oa bugale o c'hoari war an draezhenn, unan en doa lakaet ur ger
e-barzh ur voutailh, met bep tro ma taole ar voutailh er mor, e teue en-dro, 
tost da vat dirak treid ar paotrig, hanter sanket en traezh. Skuizhañ e reas 
buan hag e yeas davet e gamaraded a oa o redek war ar c'herreg.

Kêl a oa ur penn teñval dioutañ. D' ar c'houlz-se e oa prederiet kalz gant
e studioù ha gantañ e-unan me ' gred. Izel oa e stad. Bremañ hepken e soñjan eo 
komz a felle dezhañ, komz gant unan bennak a selaoufe hep ober rebechoù, hep 
ober goap, hep kaout truez. N' am boa ket komprenet.

Paret oa e selloù warnon, ma selloù din-me oa paret war ar mor, war ar 
rec'hell. Ezhomm en devoa ouzhin ha ne ouien ket.



« - Peseurt yezh 'zo gant ar mor ? »

Klasket en devoa toullañ kaoz, n' am boa graet nemet mousc'hoarzhin.

« - Perak omp deuet amañ ? a c'houlennas adarre. 

Respontet am boa dre ur goulenn all.

« - Perak ? Ne blij ket dit al lec'h-mañ ? »

Se a oa re evitañ, kemer a reas ur vilienn, hag en ur ziskouez anezhi din 
e klaskas farsal.

« - Sell pegen lufr ha flour ha kompez eo, houmañ he deus renket plegañ da
lezenn didruez ar mor, emañ o vont da vervel tamm-ha-tamm, lufroc'h-lufrañ e 
teuio da vezañ ha bihanoc'h-bihanañ ivez. A-benn kantvedoù ne vo mui netra 
diouti koulz lavarout. Fentus, hañ ? »
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Hag e taolas gant kounnar ar vilienn roz-gwer er mor. 

Lezet am boa anezhañ, ne felle ket din sevel ma mouezh.

. . . . . . . . . . . . .

« - A-walc'h ac'h eus evet evel-se. »

Nec'het e oan un tamm. Kêl a gendalc'he da gargañ e werenn gant evajoù 
disheñvel. Butuniñ a rae ivez ken na rae.

« - Bremaik ne vi ket barrek da zistreiñ d' ar gêr da-unan. »

Diwezhat e oa neuze, hag ar re all a oa aet en-dro d' ar gêr pell 'oa. Kêl
n' en doa ket lavaret kalz a dra an noz-se. Roet am boa fed koulskoude ec'h eve 
muioc'h eget kustum.

« - C'hwitet am eus gant ma arnodenn. Se 'oa d' erruout moarvat. N' ac'h 
eus ket ezhomm da gaout aon, mont a ran kuit, ret eo din mont kuit. Ma ouifez 
pegen skuizh on, skuizh da vervel, izelaet, digalonekaet, dinerzhet. Na gomzez 
ket din eus ma studioù, labourat evit petra ? Evit piv ? N' eo ket hepken a gorf
on skuizh, met a spered ivez, evel ma vefe bet kemeret ma holl c'halloud ha 
kreñvder diganin. Kasoni am eus ouzhin ma-unan. Kred ac'hanon, ma choman amañ ez
on un den echu, echu mik. Te, perak ne...

- Mar plij, Kêl, n' ez ket da c'harmat, kerzh d' ar gêr, arabat dit ober 
soñjoù du. »

Sellout a reas ouzhin, evel ma vefe bet o paouez dihuniñ. Echuiñ a reas 
gant e werennad hag e savas gant poan.

« - Aet on plac'hig, n' eo ket davet ma familh, o nann ! Na davet al 
labour hag an eürusted. Evel ma teuio e teuio. Marteze am bo keuz da vezañ aet 
kuit, met evit ar mare eo gwelloc'h evel-se, kenavo dit. »

Aet oa kuit, n' am boa kavet netra all d' ober goude nemet renkañ ar sal, 
gwalc'hiñ ar gwer ha teurel ar boutailhoù goullo 'raok. Kêl oa aet 'maez ma 
spered kerkent ha ma oa aet 'maez an ti. Ma c'halon oa chomet sec'h ha yen, 
didruez.
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N' am boa diouer ebet anezhañ.

. . . . . . . . . . . . .



Ha bremañ ?

Sioul eo pep tra. An dud a zo o verennañ moarvat. Serret eo ar stalioù 
'barzh ar straed. Emaon bepred er memes lec'h. N' am eus ket fiñvet, kollet ma 
'z on em soñjoù.

Kouezhet eo ar skeudenn e-kichen an nor, dispeget. 

Skornet ma bizied, sklas ar pezh.

Ar glav 'zo paouezet da vat an taol-mañ. Ne glever ket ken an dour o 
ruilhal.

Kêl a zo aet kuit abaoe pell.

Evit ar wech kentañ abaoe mizvezhioù e ouelan.

ADVOULADUR (doare Xerox)
GWALARN
An 7 niverenn gentañ : 70 lur
10 lur ar pezh, hag an niverenn 8 evit netra

Kasit kemenn hag ur chekenn da 
O.R.P.-Editions - B.P. 645 Rennes

Gallout a c'hellomp advoulañ dre Xerox n' eus forzh pe levr kozh etre 50 ha 300 
skouerenn. Goulenn ar rakpriz.
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Añjela DUVAL

Distruj

Edon e Park an Drilh o tastum ar patatez bihan chomet a-stlabez dre faot 
an amzer hek a ra er bloaz-mañ. Muioc'h hañval int ouzh polotennoù douar eget 
ouzh patatez e gwirionez... ur gwiskad fank war bep hini. O gortoz da sec'hañ 
'vefe 'michañs o gortoz da skornañ.

A-greiz-holl setu ma klevan un heskenn dre-dan o vlejal etrezek ar 
Blasenn. An heskenn eo a vlej ? pe eo ar gwez a gri forzh o buhez ? Ur son eo am
laka da skrijañ. Re a zismantr 'm eus bet da c'houzañv eus perzh seurt 
ardivinkoù.

Tud 'zo deut d' am c'hlask d' ar Park ; kentañ tra 'c'houlennis outo :

- Gallet hoc'h eus tremen dre ar Blasenn ? 'oa ket stouvet an hent ?

- Nann, emezo, gwelet hon eus koad troc'het en daou du.

- Ar gwez bras ?

- Mac'hagnet int !

- D' ar marv ?

- ?!? Evit petra kement-se ? emezo.

- Evit ober plas da orjal ar pellgomz a zo o vont da vezañ lakaet e ti an 
Ao. D.

- Perak n' eo ket bet lakaet an orjal dre zindan an douar ?

- Se 'oa re a labour ; ret eo bet dija minañ evit toullañ d'ar postoù.

Bez' avat 'vije bet tu d' ober d' al linenn tremen uheloc'h eget ar gwez 
meur. Met hervez ar c'hiz int lakaet 'hed an hent.

D' abardaez pa on aet da gas va laezh d' al lec'h boas 'm eus gwelet an 
torfed : diskaret lip an div dilhenn gozh (war-nes sec'hañ, gwir eo) met ken 
brav stouet 'us d' an hent evel da saludiñ an tremener pe d' e c'houdoriñ gant o
brizheol ma felle dezhañ ehanañ ur momed d' arvestiñ ouzh ar gwelva marzhus.
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Troc'het a-rez ar c'hef, daou skourr meur un dervenn gozh-Noe, daou skourr

hañval ouzh div gantol ramz sonn trema 'n neñv.

Troc'het d' an eil dervenn, an hini hollgaer, ur skourr astennet hervez 
linenn an dremmwel evel pa vije o tiskouez gant e viz bourk koant Tregrom aze en
tu all da draonienn al Leger. Ur skourr hir-hir, d'an nebeutañ c'hwezek metr 
hed, gweet ha disweet 'giz d' ur wezenn japanat. Ur skourr a dalveze e bouez a 
aour da vout lakaet 'n ur mirdi ma vije lezet en e bezh.

Siwazh setu int drailhet a bennadoù distumm, taolet en touflez dindan un 
nebeut brankoù deliaouek. O ! n' o doa ket kollet ar gwez kozh o nerzh-krouiñ, 
leun eo ar skourroùigoù a vez...

O tistreiñ, on chomet a-sav a-geñver d' an dismantr ha klasket dindan ar 
c'hrenn. Kavet 'm eus tal ar skourr hag esaeet kontañ ar c'helc'hioù a verk an 



oad. Ken gorrek eo bet kresket ar c'hoad er Blasenn gras, ken m' eo diaes-tre 
kontañ ar c'helc'hioù hep ul lunedenn-gresk, ken stank int. Krediñ 'ran ne 
fazian ket nemeur o reiñ ur gont etre c'hwec'h-ugent ha seizh-ugent vloaz, 
marteze end-eeun kant hanter-kant vloaz. Pe oad he deus ar wezenn ?
Me 'grede din 'oa tost da gen kozh p' edon me bugel, hag a zo tri-ugent vloaz 
abaoe. Gwir eo sec'het zo bet skourroù er vegenn dre m' eo bet diwadet o 
troc'hañ dezhi ur bern gwrizioù pa ' eo bet ledanaet an hent a dremen etre ar 
gwez.

*

Na kaer 'oa Plasenn Kerriou em bugaleaj ! Div favenn dispar 'zo bet 
diskaret e-pad ar brezel 39. Unan diouto a roas unnek kordenn goad-tan, ar pezh 
a ra war-dro 25 stêr pe metr-diñs, hep kontañ ar c'hrenn bihan hag ar fagod 
keuneud tennet eus ar brankoù munut. Ar wezenn-se eo an hini a zouge engravet en
he fluskenn anvioù paotred ar c'hontre a yae d' ober o amzer soudard. Lod n' int
ket distroet.

Bez' oa d' ar c'houlz-se peder dervenn vras ha nouspet tilhenn. En holl, 
an deiz a hiziv, e chom an div zervenn vac'hagnet, gloazet, disteraet o c'hened,
hep ezhomm ebet, dre sotoni an den, dre grizder an den hag e ijinadennoù 
diaoulek.
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A ! ma vijen-me bet ho perc'henn em bije ho tifennet. Ho perc'henn ? 

Blasfemiñ 'ran ; ho perc'henn eo Mestr an Natur ha n' eo ket mab-den en deus ar 
gwir da skeiñ ganeoc'h taol ar marv.

*

O ! na droch on me 'velkent, setu ma kouezh un daerenn war va follenn. 
Biken 'ta ne galedi, kalon re gizidik ac'hanout ?

Selaou, dervenn hollgaer, panevet an doan da vout kemeret evit ur follez 
mat da stagañ, daoulinet 'vijen a-walc'h e-harz da gef da c'houlenn diganit 
pardon evit ar boan, an dismegañs graet dit gant mazochisted va rummad. Pardon 
en anv ar rummadoù kent o deus bet an emskiant eus kened ur wezenn, o deus 
prezervet dit da vuhez e-pad keit amzer.

Pardon en anv ar ouenn 'zo bet pevar chant vloaz a rumm da rumm o terc'hel
douar Kerriou. O, ne oa ket aet c'hoazh ar ouenn da get, pell ac'hane. Gwelet ha
klevet hoc'h eus-c'hwi dervennoù meur, kanaouennoù, c'hoarzhadennoù, c'hoarioù 
seder ur bagad bugale yac'h ha laouen en-dro deoc'h... Siwazh ! An Enebour a 
viskoazh, hor gwaskerezh gwidreüs en deus o c'hemeret holl da implijidi. Unan 
diwar nav 'zo bet kalonek ur momed. Ranket en deus d' e dro plegañ d' an 
Tonkadur. Oa ket gouest e-unan-penn da gas en-dro ur seurt streuvell ; ha 
peogwir merc'hed hor rummad o deus re a zoujañs evit o ivinoù evit asantiñ o 
lakaat e servij an douar ! Ya, bet eo digalonekaet hag aet da zeskiñ ur vicher. 
Ur vicher a lavaran, rak al labour-douar n' eo ket ur vicher, met ur Galv evel 
m' eo ur galv mont da veleg. Ret eo bout gouest d' ober un aberzh evit respont 
d' ur seurt Galv.

*

Ha bremañ setu Plasenn Kerriou 'vo dambrest goullo a wez, hi bet ul lec'h 
ken kaer ma tedenne an arzourien. E lec'h gwez bev 'vo pileroù simant ha pileroù
houarn-pil ; orjal a-dreuz, orjal a-hed, orjal o tougen danvezioù marvel... ha 
restell war veg ar siminalioù.

Ra veizo neb a lenno !
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*



Rak e-pad ma labour ar vandaled da beurzistrujañ ar Vro. E-pad ma frot o 
daouarn gant al levenez an estrenien wallc'hoantek o c'hortoz an tu da 
beurlonkañ hon Tir emañ hor yaouankiz leun a c'hred hag a youl vat azezet a 
strolladoù en-dro d' un daol ront du-mañ du-hont a gostez d' ur fest-noz pe d' 
ur c'hendalc'h. Emaint o prederiañ war Dazont o Bro, o klask merzout ur raktres 
o tiwan e kildroennoù moged glas o butunenn !

Ur raktres armerzhel, kevredigezhel, politikel evit o Breizh-sorc'henn. Ha
gant sikour ar Chouchenn binniget hag heklev an Delenn o trivliañ o empenn e 
kredont bout gouest da salviñ Breizh da viken e gwenvidigezh un Tir Na N-Og ma 
ne vo mui ezhomm e-barzh na pal nag arar, na morzhol na loa-vañson... netra 
nemet orjal tredan, orjal pellgomz, ha restell war veg ar siminalioù !

7-10-74.

DEIZIADUR GODELL 1975
An dek 10,00 lur
Ne vez ket gwerzhet a-unanoù
Distaol 1/3 evit un niver bras
Kasit ho chekenn gant ho koulenn da R. HUON 
2, Venelle Poulbriquen, Brest - C.C.P. Rennes 1629-14
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Ernest ar BARZHIG

MARKIZ  (EÑVORADENN)

Evel ma ouzoc'h, ar beajoù graet ganin pa oan bugel, evit mont eus 
Kaouenneg d' ar Roc'h da welout va zad-kozh ha tintin Mari, a zo chomet don em 
spered. C'hwi avat e oar se pell 'zo dija, rak dibunet em eus a-hed hag a-dreuz 
penaos e teuemp a-benn eus an teir lev vras-se. M' en em lakaan da randoniñ war 
gement-se adarre, ez eo abalamour ez eus un droiad fentus n'em eus ket kontet 
c'hoazh.

Dek pe unnek vloaz e tleen bezañ, peogwir e oa e-pad ar seizh pe eizh miz 
eus ar bloavezhioù 1927-1928 e voe va zad o c'hoari tro Afrika gant al lestr 
kaer ha nevez-flamm an " Duquesne ". Pell 'zo ne oa ket bet mamm o weladenniñ he
zad-kaer hag he c'hoar-gaer. Evel ma oad e kreiz an eost, ne vefe ket bet dereat
goulenn digant tonton Loeiz Marjou dont da zegas ac'hanomp gant e charbañ, ha re
douforek e oa an amzer evit mont war droad. Va eontr Trividig en em gave e 
Toulon, a gav din. Mamm a c'houlennas digant he c'hoar dont ganti. Met penaos ? 
Va zintin Aogustin, "Titich ", evel ma lavaren, a gavas penn d' ar gudenn. 
Amede, ar fornier, en doa ur charbañ bihan e veze staget Markiz warnañ. Piv pe 
betra e oa Markiz ? Un aneval iskis, ur marc'h antier, ho pet soñj, met bihan-
bihan anezhañ, ne oa ket brasoc'h eget un ebeul, daoust dezhañ da vezañ e-kreiz 
e vleuñv. E gwirionez, ne oa ket ur gwir loen-kezeg, met ur « pone ». E-touez ar
poneed avat, e oa unan eus ar re vrasañ, divhar fin ha nervus hag ul lost hir 
dezhañ evel ur marc'h arab. Gant Markiz hag e charbañ ez ae bep eil deiz ar 
fornier da gas marc'hadourezh d' e bratikoù diwar ar maez. An deiz n' en deveze 
ket e droiad d' ober e veze kontant a-walc'h ar baraer da brestañ gwetur ha 
tond. Mont a ris gant va zintin da c'houlenn Markiz evit an deiz war-lerc'h.
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« Mardouen, ya 'vat, Aogustin, hennezh 'vo lorc'h en e foñs o vont ganit, 

plijout a ra dezhañ gwragez yaouank ha koant, » eme paotr e forn o farsal. Reiñ 
a reas goude un toulladig alioù d' am zintin. Petra just a-walc'h ? N' em eus 
ket soñj, se 'zo sklaer, marteze zoken ne selaouis ket.

An deiz war-lerc'h, setu mamm, va moereb, he mab Jañig Trividig ha me oc'h
erruout beure-mat en ti-forn. Stag ha prest e oa Markiz... Ha me ne voen ket an 
hini diwezhañ o lammat er wetur ! Evel hep gwech, stad a oa ennon, evel just, o 
vont d' ar Roc'h, met kemend-all a lorc'h o lakaat va revr e charbañ bihan ha 
koant ar bouloñjer.

Va zintin, sonn evel ur pipi, he doa tapet krog er rañjennoù hag er 
skourjez.

«Hei! »

Kuitaat a reas Markiz ar bourk buan, hag hep ardoù, ne oa nemet lezel 
anezhañ da vont ha Titich a gave anezhañ aes da vleniañ. Met ne ganas ket pell 
war an ton-se : pemp kant metr bennak pelloc'h, setu al loen o poz dirak un ti 
ha ret skourjezañ anezhañ evit ober dezhañ derc'hel da vont. Dirak an eil ti, 
memes tra. E Koatilouri, he doe ar vlenierez kalz a boan o herzel outañ da vont 
el leur. Kompren a-walc'h a rejomp e oa kustum ar pabor da zegas bara d' an 
tiez-se. Diskenn a reas d' an drot krav Kervarker, met degouezhet dirak ar 
menaj, e troas ken trumm evit mont er porzh ken e voe darbet dimp bezañ 
darc'haouet e-maez. Mamm a oa aet livet fall ha Jañig en doa kroget en he brec'h
en ur ouelañ. Me a sache war ar rañjennoù gant Titich ha dont a rejomp a-benn da
addegas ar c'harr war an hent : « Souz 'ta, loen vil !»



Krav Lanvezêg a voe savet gant Markiz war e blaen. Soñjal a rae dimp e oa 
echu da garreoù ar marc'hig, rak evel ma lavare mamm : « Pratikoù Amede ne 
dleont ken bezañ gwall stank dre amañ ».

Erruout a rejomp e kroazhent ar groaz ha diouzhtu goude e traoñ bourk 
Lanvezêg. Aze e c'hoarias Markiz ar memes tro gamm hag e Kervarker. Treiñ a reas
souden a-gleiz ha tremen just-justik, hep stokañ, etre daou bost maen uhel ha 
setu ni e-kreiz leur ur vereuri vras :

« Oo, oo, souz 'ta, loen brein ! » .
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Me 'lar deoc'h, ne rae ket sin va zintin ha me da sachañ war ar rañjennoù.

Va c'henderv a c'harme pe gentoc'h a vleje etre divrec'h mamm. Trec'het e voe 
Markiz ur pennadig, met a-greiz-holl e sachas e benn gantañ gant kement a nerzh,
ken e torras ul lerenn bennak en e harnez... Ur pikol den a reas ul lamm diwar 
dreuzoù an ti, gant un dorn e krogas e brid al loen ha gant un dorn all e harzas
ouzh divrec'h ar wetur da vannañ :

« Oo, oo ! chom a ri sioul pe ne ri ket, penn mul ! Trankil, va faotr, pe 
me 'zesko dit bevañ, sapre pemzek, emezañ d' al loen... Laret 'm eus dit alies e
oas re lart. Roz, emezañ gant ur minc'hoarzh kanfard d' am mamm, penaos n' ez 
afe ket an tamm charbañ divalav-mañ war e revr ?

- Ur c'hastell-eost eveldout a dlefe serriñ e c'houg, eme homañ, daoust 
dezhi da vezañ gwenn evel ul liñsel, met paotr mat out memes tra, panevet dit e 
vefemp bet penn-bouzellet er-maez... Arsa, ne gomprenan seurt, perak eo bet ret 
d' al loen vil-mañ dont ez porzh ? Hor fornier ne zeu ket evelkent betek amañ da
zegas bara !...

- Amede a oa soudard asambles ganin ha gwech ha gwech all e teu da aveliñ 
e benn dre amañ ha da dañva ar sistr, hag al loukez-mañ en deus graet 
anaoudegezh gant un ebeulez din a zo ul loen kaer e gwirionez, honnezh eo loutig
e galon... Ober a rafe n' eus forzh petra evit dont da welout anezhi d' al 
lanneg gant he mamm... Ma, emezañ, o c'hoapaat gros, me 'zo estonet gant 
merc'hed sirius eveldoc'h o vale bro gant ur marc'h antier evel hemañ, ur 
gastaouer ma 'z eus unan... me 'laro da Jozef ha da Jañ-Mari.

- Piriou vras, serr da c'houg gant ar vezh dirak ar vugale ».

N' ouzon ket pet breur Piriou a oa, an eil ken bras hag egile, unan anezhe
a oa dimezet gant un Drividigez ha breur-kaer eta d' am zintin. Paotr ar gêr, ma
oa lous he c'henou un tammig, e oa troet da rentañ servij, ober a reas war-dro 
an harnez - n' ouzon ket just a-walc'h petra avat ! - ha goude e kasas ac'hanomp
betek toull ar porzh, gant aon e fellfe d' ar pabor distreiñ da Gaouenneg.

« Alo, Aogustin, emezañ, kae 'barzh e-pad m' emaon krog er brid.

- Ne din ket, mab, anavezout a ran bremañ an istrogell-mañ, ne ziskrogin 
ket diouzh e benn, na ne rin. »

Egile da sklokal, evel just, en ur skeiñ palvadoù pounner war e vorzhed :
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« Gwir eo, emezañ, gant ur plac'h koant evel-se dirazañ ez ay war-raok, se

'zo 'vel lakaat ur garotezenn dirak fri un azen... A ! A ! A ! »

Goude bezañ tennet he zeod d' ar pezh ifrontet, e krogas va zintin e penn 
ar bided. Div lev hanter a vane d' ober met evit ur plac'h dilikat, lakeda !... 
Ne oa ket kalz a bouez enni, ar c'hontrol d' am mamm, leun a nervoù. Youlek e oa
ivez ar plac'h ha p' he deveze lakaet ur menoz en he fenn ne veze ket er penn 
all.

« Skuizh e vi, Titich...



- Ba ! na rez ket gwad fall, bihan, dalc'h krog er rañjennoù. »

Daou hent a zo o treuziñ bourk bihan Lanvezêg : degouezhet da geñver an 
eil hent, e c'hoantaas Markiz treiñ dre eno, met damantiñ a reas d' e c'henou ha
kompren a reas e vefe ret dezhañ heuliañ ar berseval a oa krog ennañ. Mont a 
reas eta d' he heul, trankil ha brav. Mamm a oa addeut he liv dezhi ha Jañnig ne
ouele ken, d' ar pilpasig evel-se n' en doa ket doan ken. Titich paour avat a oa
tomm dezhi, met derc'hel a rae da vont hep termal.

An hent a heuliemp n' eo bet biskoazh darempredet gant kalz a dud, met 
unan bennak a gavemp evelkent ha ret e veze d' am zintin gouzañv un tammig 
goaperezh a-berzh peizanted ha ne gomprenent ket e c'helled kemer disfiz ouzh ul
loen-kezeg ken dister ha kaout ur charbañ hep mont ennañ. Unan a hope :

- « Hennezh, ma flac'h, 'oar kerzhout e-unan pell 'zo ! » 

Hag egile :

« 'Vont pelec'h oc'h evelseig ? Fidam, skuizh 'vo Mari vrav fenoz avat, 
'seurt-se, 'me Yann ! »

Adalek ma veze ur gazeg bennak war-dro en em lakae Markiz da c'hwirinat ha
minc'hoarzhin a rae an dud gant e vent.

« Ya, ya, un tamm paotr faro 'c'h out 'vat ! »

A-raok erruout e Kroazioù Kemperven, e voe nec'het div wech va zintin gant
he marc'h. Ataoe 'zo, ur gazeg a oa o peuriñ en ur park hag a zeuas da hejañ he 
fri a-us d' ar gloued. Aze e voe un abadenn avat ! Markiz da c'hwirinat, se 'zo 
sklaer, da chom a-sav ha da glask tostaat ouzh an dieurenn, pezh a oa dañjerus 
evit ar weturiad. Met Titich a huchas kement, a sachas kement war ar brid ken e 
teuas a-benn da bellaat ar penn-beul. Distagañ a ris-me, diouzh va flas, ur mell
taol skourjez d' ar gazeg a sachas he c'halite ganti.
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Met kavout a rejomp diouzhtu unan all o tont d' hor c'havout staget ouzh 

ur charbañ. Goude bezañ kanet e ganaouenn-vrezel, e felle da Varkiz hastañ ken e
oa ret d' am faour kaezh moereb sachañ spontus war-dreñv. Arvarus a-walc'h e oa 
he stad rak ar marc'h a gerzhe war an tu kleiz, a-benn d' ar gazeg... Ur menajer
a oa er charbañ all... Erru stok, hemañ a lammas er-maez, a gropas rust e brid 
Markiz hag a c'hourc'hemennas d' am zintin krapañ en he gwetur :

« Ma ! ma flac'h, c'hwi a zo ken sot hag ar genaoueg-mañ, chomit en ho 
koazez ha dalc'hit krog er rañjennoù, me a ya d' ober dezhañ skarzhañ... »

Ur stlakadenn skourjez hag ar marc'hig d' an drot avat, ar brizilhonoù o 
seniñ gae. Me a gave se plijus, met va c'henderv a oa adkroget da c'harmat, 
daoust dezhañ da moumounet da vezañ gant mamm. Mont a rejomp evel-se lark-kaer 
betek troad krav Milin Gambled. Ur wech all, em eus lavaret deoc'h pegen tenn, 
pegen start, eo ar savenn-se. Diskenn a rejomp holl, met n' ankouais ket, evel 
just, skoulmañ ar rañjennoù ouzh dornikell ar starderez ha Titich kaezh a yeas 
da gregiñ e brid he zamm marc'h. Soñjal a ra deoc'h e oa skuizh hemañ ? Ya pe 
chaous ! seul-vui ma sante an hent o tont da vezañ sonnoc'h-sonn, ez ae primoc'h
a se o kas va zintin gantañ a gammedoù hir. James n' he defe soñjet sevel ken 
buan all krav Milin Gambled, un devezh goret a viz Eost ! Va faour kaezh mamm a 
zivere an dour diouti, daoust dezhi da vont war he nañ. Sklaer e oa e felle da 
Varkiz diskouez pegen akuit e oa. Seblantout a rae lavarout :

« Ma n' ez eus nemet kravioù evel-se en terouer-mañ 'vat ! Talvezout a rae
ar boan ivez diskenn diouzh ar wetur ! »

E krec'h, e teurvezas gant ar jav diskuizhañ, met fellout a rae dezhañ 
ivez skrapañ un tamm geot fresk, gounezet a-walc'h en doa, lakeda ! Met va 



zintin ne oa ket a-du, rak pa blege e benn, n' helle ken hi derc'hel krog en e 
vrid hag aon dezhi da welout ar pabor sachañ e skasoù gantañ, met kement e hejas
hemañ e benn evit diskouez e imor, ken e voe ret d' ar vaouez diskregiñ ha 
tremen dre e garreoù.

Graet ul lajad brifañ gantañ, en em gavas Markiz war e du mat, un tamm 
flourañ a ris d' e voue ha d' e benn, etre e ziskouarn. Pep hini a adkrapas er 
charbañ, ha dav war-du Langoad !

101
Markiz a dripas neuze ur c'hard-lev bennak a galon vat, kuit da ruzata, e 

disheol kleuzioù lann uhel. Ar brizilhonoù a sone dous hag ingal. Met, se a oa 
re gaer, klevet e voe galoupadeg un aneval fall a-drekomp, amzer a-vec'h da reiñ
plas dezhañ en ur dostaat ouzh an touflez ha setu ur gaer a ekipaj o tremen 
ac'hanomp hep gorrekaat. Al loen a oa ur gazeg fin, ur vourc'hizez dezhi ur penn
hael, divhar hir ha moan hag ur pezh lost. Sachañ a rae ur pikol charbañ kiger, 
livet e ruz, evel just, ha bleniet gant ur paotr tev, rusoc'h c'hoazh e gokenn. 
A-drek e oa daou benn leue e-pign barennoù houarn, un druez gwelout o daoulagad 
dislontret leun a spont. Ma oa un dra ne blije ket din e oa se, dont a rae 
c'hoant gouelañ di hag ivez an debron da huchal d'ar c'higer ne oa nemet ur 
penn-garz... Met ar penn-garz n' en defe ket klevet ac'hanon, pellaat a rae 
buan, daoust da Varkiz da vont war-lerc'h herrañ m' helle, rak eñ en doa kavet 
koant ar gazeg ha fellout a rae dezhañ derc'hel kloz dezhi. Me 'lar deoc'h e 
skarzhe hor marc'h en ur seniñ e drompilh : « Gortoz ac'hanon ivez 'ta, plac'h 
koant... ».

Met eben a rae skouarn vouzar - keloù ur skribitenn, lakeda ! - hag e 
talc'he da vont gant ar foeltr. Ha Markiz ivez 'vat, ken e stroñse ar wetur. Ar 
brizilhonoù a oa evel pennfoliet... Va c'henderv a gamme e c'henou, mamm a oa 
livet fall, va zintin a seblante nec'het ha pell diouzh lezel ar brid war e voue
gant ar bided e talc'he d' ober sachadennoù nervus war ar rañjennoù. Tostaat a 
raemp da vourk Langoad, met a-greiz-holl, du-hont, er penn a-raok, ar c'higer a 
droas a-zehou en un hent-karr. Amañ eo an hini e oa da ziwall, Markiz a oa o 
vont da c'hoantaat mont da heul hep gorrekaat en dro-gorn, peadra da 
bennbouzelliñ ac'hanomp er-maez ha da zifoeltriñ ar wetur. Met va zintin ne 
gollas ket he fenn, sachañ a reas war ar rañjennoù gant hec'h holl nerzh ha pa 
voe hartet Markiz, hi da deurel al lerennoù din, da lammat er-maez evit kregiñ e
penn ar marc'hig. Ne ziskrogas ken, re a aon he doa bet.

Soñj am eus da vezañ troet ar starderez evit diskenn krav sonn bourk 
Langoad. En traoñ, da gaver ar skol e klevis fraezh daou doer roc'hart war o « 
faludenn » (toenn) o c'hoapaat ac'hanomp :

« Lugn 'ta, miñsoner, an dovergn minik !... Rufan ha vis fall a dle bezañ 
e jagi e jez... Aonenn he deus ar wamell da vezañ mallouzhtoueet war he ferier 
en andouv... » (*)

(•) sell 'ta, gwaier, ar marc'h bihan !... Tan ha vis fall a dle bezañ en e 
gorf... Aon he deus ar wreg da vezañ taolet war he revr en touflez...
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Staget mat en disheol, douraet ha lakaet da Varkiz e sac'h kerch dindan e 

fri, em boe plijadur ha zoken levenez oc'h adwelout va zad-kozh ha tintin Mari. 
Ar vlenierez a gavas mat he boued, se 'zo sklaer, tapet he doa tomm ha sec'hed, 
met ne oa ket evit pezh a sell ur plac'h da glemmichat ha ne selle ket berr evit
bezañ ki eus he c'horf. N' hor boe ket amzer d' ober kalz tra er Roc'h, roet e 
voe din ar c'helaouennoù berniet evidon, « Bernadette » tintin Mari ha « Pèlerin
» va zad-kozh ha klozañ a ris anezhe er charbañ. Hag adalek ma voe kouezhet 
gwrez an deiz, ni adarre en hent.

Ne deurvezas Titich diskregiñ diouzh penn he marc'h nemet goude bourk 
Langoad, ur wech degouezhet war hent bihan Kemperven. Alese ez ejomp betek Milin
Gambled, gwech o pilpasañ, gwech o trotal, met hep tamm ardoù ebet a-berzh 



Markiz. A-raok erruout e krec'h krav Milin Gambled, e krogas adarre va zintin e 
penn he marc'h ha me a rae war-dro ar starderez.

Tremen a rejomp Kroazioù Kemperven hep degouezhadenn ebet, ne oa ket ret 
lavarout hei da Varkiz, echu e oa d' e benn fall ha mont a rae a galon vat war-
du ar gêr. E Lanvezêg, ne gemerjomp ket, se 'zo sklaer, an hent a dremene dirak 
ti Piriou hag evel-se e voemp distro e ti fornier Kaouenneg, a-raok an noz, kig 
hag eskern ha toud, hep namm na kignadenn.

Met nag e oa skuizh Titich ! Honnezh n' eo ket aet ken en-dro da Varkiz na
zoken da jav all ebet, dizonet mat e oa diouzh ar c'hezeg, bihan ha bras.

GOUEL AR BREZHONEG
KASTELL-PAOL
16, 17, 18 a viz Mae
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Fañch An UHEL

Paotr e bod-houarn

Ur wezh e oa un denig kozh manet intañv gant teir merc'h yaouank. Un 
tammig douar a zalc'hent, hag e vevent outañ. Ar merc'hed a laboure bemdez er 
park, hag o zad, deut da vezañ kozh, a chome er gêr, da ober ouzh al loened. Met
bemdez ec'h ae da welet anezhe, tro pe dro. Un deiz, pa oa o vont d' o gwelet, e
kavas war e hent un aotrou gwisket-kaer, met e oa e zivhar hag e ziadreñv en ur 
pod-houarn.

« Demat deoc'h, ma den mat, a laras dezhañ paotr e bod-houarn.

- Ha deoc'h ivez, Aotrou, a laras dezhañ.

- Brav ha kaer eo an amzer hirie, ha dont mat a ra hoc'h ed.

- Dont mat a-walc'h a ra, Aotrou, dre c'hras Doue.

- O vont da welet ho merc'hed ez oc'h, me oar vat ? Anavezout a ran anezhe
; merc'hed koant ha kaer hoc'h eus ; reiñ a rafec'h unan anezhe din da bried ? »

Setu nec'het hon den, o klevet kement-se, rak ne ouie ket eus piv e 
komze ; ma laras koulskoude :

« Ya a-walc'h, Aotrou, mar bezint kontant.

- Ma ! It da laret dezhe dont amañ da gomz ganen, ma vo gwelet. »

Hag ar paotr kozh da sevel war ar c'hleuz, ha da c'hervel e verc'hed :

« Godig ! Janed ! Mari ! Hastit dont, un dra am eus da laret deoc'h. »

Ha setu ar merc'hed da zont d' ar red.

« Petra a zo, tad ? a c'houlennjont digant ar paotr kozh.

- A-toue, ma bugale, un aotrou pinvik a zo dre amañ, hag en deus c'hoant 
da gaout unan ac'hanoc'h da bried.

- Pelec'h emañ an aotrou eta ?

- Emañ du-hont war an hent o c'hortoz ac'hanoc'h. »

Ha kerkent an teir flac'h da redek, ha mall gant pep hini anezhe da 
erruout da gentañ. Met pa weljont an aotrou en e bod-houarn :
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« Petra ? Hennezh ! emeze, - piv a garfe kaout da bried un dra evel-se ?

- N' eo ket me bepred, a laras ar verc'h henañ.

- Na me ivez avat ! eme an eil, ha pa vije aour e bod-houarn.

- Ret e vo da unan ac'hanoc'h ma c'hemer koulskoude, pe n' ec'h aio ket ho
tad en buhez d' ar gêr, a laras neuze paotr e bod-houarn.

- Ma ! Me ho kemero, Aotrou, - a laras neuze Mari, ar yaouankañ, - rak ne 
c'houlan ket gwelet droug ebet o c'hoarvezout gant ma zad. »



Setu ma voe raktal kemeret deiz evit an eured, hag an aotrou a laras da 
zanvez e dad-kaer pediñ kalz a dud hag ober ur pred kaer, hag a baeje holl.

Pa voe degouezhet deiz an eured, e teuas kalz a dud, ha danvez an ozhac'h 
nevez en em gavas ivez, en ur c'harroñs alaouret, hag eñ gwisket-kaer evel ur 
priñs. Met e ziadreñv a oa bepred er pod-houarn. Deut e oa gantañ dilhad kaer, 
ha pep seurt braverioù evit danvez e bried, gwalinier aour, ha diamantoù, ha 
perlez eus ar c'haerañ. Pa voe gwisket Mari, ez oa koant ha kaer evel an heol. 
Mont a eure gant danvez he fried en e garroñs alaouret, hag ec'h eas an holl 
neuze etrezek an iliz, evit klevet an oferenn eured. Degouezhet e-tal an iliz e 
tiskennjont o-daou eus o c'harroñs, hag e voe souezhet an holl o welet pe stumm 
en devoa pried Mari. Pa voe peurlaret an oferenn eured, e tistroas holl dud an 
devezh d' ar vereuri, hag e voe ur pred kaer.

Goude ar pred, e c'houlennas paotr e bod-houarn digant e dad-kaer ha n' 
anaveze ket e aotrou.

« Nann avat, n' anavezan ket anezhañ, a laras ar paotr kozh : bep bloaz, 
da C'houel-Mikael, e paean d' e resevour, en Lanuon, ha biskoazh n' am eus 
gwelet ma aotrou.

- Ma ! Me 'c'h eo hoc'h aotrou. Ar vereuri-mañ a roan deoc'h, d' ho tiv 
verc'h henañ ha c'hwi, da ober ganti evel ma karfet : hag ho merc'h Mari, a zeu 
ganen, n' ho pet ket a nec'hamant ganti. »

Hag ec'h eas neuze en e garroñs alaouret gant e wreg yaouank, ha kuit.

Ma oa foulet ar paotr kozh hag e verc'hed diagent, bremañ e oa mat ar bed 
gante, hag e teue an dud yaouank eus ar vro da zarempred o zi, ha da ober al lez
da C'hodig ha da Janed. Godig, ar verc'h henañ, a zimezas hep dale.
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« Dimezet eo Godig, ho c'hoar henañ, a laras un deiz paotr e bod-houarn da

Vari ; c'hwi ac'h aio d' an eured, ha me a chomo er gêr. Goulennet e vo 
diganeoc'h eus ma doare, ha me a vez bepred 'barzh ma fod-houarn, koulz an noz 
evel an deiz. Ne larit ket e teuan er-maez anezhañ bep noz, pe e vo evit ho 
kwalleur ha ma hini ivez. Evidon na vin ket eno, me a ouvezo diouzhtu mar larit.
Ma c'harroñs alaouret ac'h aio d' ho kas, hag a vo staget outañ ur gazeg hag a 
daol tan dre he div froenn, hag a zo lemm gwalenn he c'hein evel ur baluc'henn 
da baluc'hat lin, ha war gein ar gazeg-se e tegouezho deoch distreiñ d' ar gêr, 
mar larit. »

Mont a ra Mari da eured he c'hoar Godig, en he c'harroñs alaouret, ha ken 
koant ha ken kaer gwisket e oa, ma ne oa hini eno da dostaat dezhi. Holl e oa 
jalous outi ar merc'hed yaouank hag ivez ar gwragez a oa eno. Pa voe savet an 
dud diouzh taol, ur voereb he devoa hag he devoa evet ur bannac'hig, a zeuas da 
gomz ganti.

« Jezuz, ma nizez, a laras dezhi, c'hwi avat a zo koant ha kaer ! Azezomp 
amañ un tammig, e korn ar sal, ha kontit din doare ho tiegezh. Hag ho pried, 
yac'h eo ivez ?

- Ya, dre drugarez Doue, ma moereb.

- Ha perak n' eo ket deut ivez d' an eured ? Me am bije bet kement a 
blijadur o komz gantañ !... Larit din, ne zeu gwezh ebet ivez er-maez e bod-
houarn ?

- Nann avat, ma moereb, gwezh ebet.

- Ma ! Merc'hig, truez am eus ouzhoc'h evelkent ; kaout ur pried hag a vez
bepred e reor en ur pod-houarn, koant ha fur evel ma 'z och !... Penaos, en noz 
ivez ? Hag e kouskit gant ur pod-houarn en ho kwele ?...



- O ! En noz, da gousket, e teu er-maez eus e bod-houarn.

- A ! En noz, da gousket e teu er-maez eus e bod-houarn ! Setu eno ar pezh
am boa c'hoant da c'hoût. » Ha kerkent ar gomer da laret d' an holl.

Mari a welas neuze he devoa graet fall ; met allas ! re ziwezhat e oa. Ur 
pennad goude ec'h erruas ur mevel a-berzh he fried da laret dezhi distreiñ d' ar
gêr diouzhtu. Mont a eure gant ar mevel, leun he c'halon a dristidigezh. Pa 
erruas e toull dor ar porzh, e semplas d' an douar, o welet ne oa ken eno he 
c'harroñs alaouret, met hepken ur gazeg treut-treut ha lemm gwalenn he c'hein 
evet ur baluc'henn da baluc'hat lin.
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« Pignit war gein ar gazeg-se, a laras dezhi ar mevel.

- Nann, well' eo ganen kerzhet, a laras.

- War gein ar gazeg e vo ret deoc'h mont. » Hag he lakaas war gein ar 
gazeg, ha kuit neuze, d' an daoulamm !

Pa erruas Mari er gêr, e voe gwall zegemeret gant an holl :

« Erru out, pezh fall, kagn, gwreg an diaoul ! - a lare dezhi ar vevelien 
hag ar mitizhien ; - p' az po ganet da vugel (dougerez e oa), e vi lazhet evel 
ur giez klañv ! »

An aotrou ivez a oa droug bras ennañ, hag a laras dezhi :

« A ! Gwreg reuzeudik, teod an ifern ! Ma c'hollet a 't eus, hag en em 
gollet out da-unan ! N' am boa ken da chom em fod-houarn nemet bete ma vije 
ganet din ur bugel, ha bremañ e rankin chom c'hoazh na ouzon pegeit ! »

Ar wreg paour a oa glac'haret hag a ouele gwalc'h he c'halon, hag a lare :

« Ma c'hasit da di ma zad !

- Mar eo gwir ho klac'har, ha mar grit holl evel ma larin deoc'h, e 
c'hallfet ma saveteiñ c'hoazh, ha c'hwi hoc'h-unan ivez.

- O ! Goulennit diganen ar pezh a garfet, prest on da ober holl !

- Selaouit mat eta : ret e vo deoc'h bremañ en em ziwiskañ en noazh-pilh 
ha mont da zaoulinañ er stumm-se e-tal kroaz ar c'hroazhent nesañ. Pa vefet eno 
er stumm-se, e teuo glav, avel ha kurun ar gwashañ ; met kaer o devo kounnariñ, 
na spontit ket, ha chomit eno bepred. Ur marc'h gwenn a zeuio neuze d' an 
daoulamm ruz, hag a c'hwirino, hag a winko, hag a raio trouz vras. Na spontit 
ket evit kement-se. Chom a raio ur pennadig en ho kichen ; skoit un taolig gant 
ho torn war e dal, ha larit : « Pried e vi ? » Neuze ec'h aio kuit, ha kerkent 
ec'h erruo ur c'hole-tarv hag a lammo hag a vlejo evel ul loen kounnaret, hag a 
zeuio warnoc'h evel 'vit ho treuziñ gant e gernioù ; met na spontit ket bepred 
evit kement-se : skoit un taolig gant ho torn war e dal, ha larit : « Breur e vi
? » Neuze ec'h aio kuit, d' an daoulamm, hag ec'h erruo kerkent ur vuoc'h du 
kounnaret hag a raio muioc'h a drouz hag a dourni eget ar marc'h gwenn hag ar 
c'hole-tarv asambles. Met na spontit ket bepred, ha skoit ivez un taolig war he 
zal, gant ho torn, ha larit : « Mamm e vi ? » Ha neuze ec'h aio kuit ivez, hep 
ober droug ebet deoc'h. Mar gallit ober penn-da-benn evel am eus laret deoc'h, 
neuze e vo c'hoazh pep tra evit ar gwellañ.
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- Ober a rin, a laras Mari. »

Hag en em ziwiskas neuze en noazh-pilh, hag ec'h eas da zaoulinañ er stad-
se e-tal kroaz ar c'hroazhent nesañ. Ha kerkent setu da ober glav hag avel ha 



kurun ar gwashañ ! Euzhus e oa da glevet ! Emberr ec'h erru ur marc'h gwenn, d' 
an daoulamm ruz, hag o c'hwirinal spontus. Chom a ra un tammig dirak ar groaz : 
Mari a sav neuze hag a sko un taolig gant he dorn war e dal, hag a lar :

« Pried e vi ? »

Ha kerkent ec'h a kuit, d' an daoulamm.

Ar c'hole-tarv a zeu neuze, gant un drouz spontus ; mont a ra dezhañ ivez,
hep spont, hag e sko un taolig war e dal, o laret :

« Breur e vi ? » Ha neuze ec'h a kuit ivez.

Ar glav, an avel hag ar c'hurun ac'h ae war washaat.

Ar vuoc'h du a zeu neuze, gant blejadennoù euzhus, ken e krene an douar 
ganti. Sevel a ra Mari arre, hag ec'h a d' he betek, hag e sko gant he dorn un 
taolig war he zal, o laret :

« Mamm e vi ? » Hag ar vuoc'h du ac'h a kuit ivez.

Ar glav, an avel hag ar c'hurun a baouez kerkent, hag an neñv a zeu da 
vezañ sklaer ha kaer. Ur c'harroñs alaouret a zegouezh neuze e-kichen Mari, hag 
he fried e-barzh gant dilhad dezhi da wiskañ. En em deurel a reont an eil en 
kerc'henn egile, gant daeroù a joa :

« Hon salvet a 't eus, ma gwreg kaezh, me, ma breur ha ma mamm ! Rak ar 
marc'h gwenn a oa me, a c'hole-tarv a oa ma breur, hag ar vuoc'h du, ma mamm ! 
Hon-zri e oamp dalc'het evel-se dindan gazel-ge, pell-bras a oa ; met tremenet 
eo hon holl boanioù, ha n' in ken bremañ 'barzh ma fod-houarn ! Ma breur en deus
ur c'hastell aour ar c'haerañ, hag hen ro deoc'h evit ho trugarekaat eus ar pezh
hoc'h eus graet evidomp, hag eno e vevfomp eürus hag en peoc'h. »

Hag ec'h ejont neuze da chom d' ar c'hastell aour.

Kontet gant Barba TASSEZ. 
Plouared, miz Kerzu 1868.
Eilskrivet evit an embann gant Y. E. ABALAN.
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Rollen E. SURZHUR

AR CHASEOURIEN

- « Dont a ray ma moereb bremaik, Ao. Nedeleg, » a lavaras ar plac'h 
yaouank pemzek vloaz, dichek an tamm outi. « Azezit amañ ur pennadig en ur 
c'hortoz, ha ni a gaozeo hon-daou asambles, » emezi.

Fañch Nedeleg a glaskas ur gomz bennak da lavarout e rankfe toullañ kaoz 
gant an dimezell yaouank en ur c'hortoz e teufe ar voereb en-dro. En em 
c'houlenn a rae hag-eñ e vije aes bezañ degemeret gant tud dianav daoust dezhañ 
kaout en e chakod ul lizher-degemer bet skrivet gant e c'hoar. Klañv e oa eñ 
gant e nervennoù, ha ret e oa bet dezhañ klask repu un tu bennak war ar maez, 
nepell diouzh ar mor, en ul lec'h didrouz hag aeret-mat.

E c'hoar a anaveze ur bern tud tro-dro Loch Stang hag ar maezioù, e parrez
Ploneour, e strad bae Gwaien, anvet ivez Aod 'n Tiern. Daoust hag an didrouz a 
barefe anezhañ ? Ha n' eo ket trouz an hini eo trouz ar mor bras ?

- « Sur e kavi diskuizh eno, he doa lavaret e c'hoar, « douaret e vi eno 
e-touez mignoned a anavezan, ha na vi trechalet gant gour. Lizhiri-degemer a 
roan dit evit kement hini a c'hello reiñ bod dit. Tud vat int holl. »

En em c'houlenn a rae Fañch hag-eñ e oa an Itron Sevelleg, an hini edo eñ 
bremañ en he zi, unan eus an dud vat-se.

- « Anaout a rit ur bern tud dre amañ ? » a c'houlennas an nizez, pa reas 
he menoz paouez chom mut.

- « Ene ebet, » a lavaras Fañch. « Ma c'hoar a oa bet o chom amañ e 
Tregeneg, pevar bloaz 'zo ha roet he deus din lizhiri-degemer evit tud 'zo amañ.
»

Ton ar c'heuz a oa gantañ pa lavaras se.

- « Neuze, n' ouzit tra ebet sañset diwar ma moereb ? » a gendalc'has ar 
plac'hig dichek.

- « Nemet hec'h anv hag he chomlec'h, » a anzavas ar gweladenner.
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En em c'houlenn a reas hag-eñ e oa ar voereb kozh e stad ar re zimezet pe 

e stad an intañvezed. Neoazh e tiskoueze ar sal-degemer en un doare displann, 
lusennek, e oa bet ur gwaz o vevañ en ti.

- « Tri bloaz 'zo e c'hoarvezas an droukdarvoud ; tri bloaz 'zo dres, » a 
lavaras ar bugel. « Goude m' eo bet ho c'hoar amañ neuze. »

- « An droukdarvoud ? a atersas Fañch, furedek. « Penaos e c'hell 
gwallzarvoudoù c'hoarvezout en ur vro ken peoc'hus hag homañ ? Rouez a-walc'h e 
rank bezañ neuze ? »

- « Marteze en em c'houlenn a rit abalamour da betra e lezomp digor ar 
prenestr hir-mañ e-pad un endervezh a viz Here, » a lavaras an nizez, hag hi o 
tiskouez ur prenestr gall ledan a skoe war ur bratell ec'hon.

- « N' eo ket yen an amzer a-benn bremañ c'hoazh, » a lavaras Fañch, « hag
ar prenestr-mañ en deus un dra bennak d' ober gant ar gwallzarvoud ? »

- « Dre ar prenestr-mañ eo, tri bloaz 'zo hiziv-an-deiz, e oa aet he gwaz 



asambles gant he daou vreur yaouank kuit da chaseal evel ma oant boas ober o-
zri. Biskoazh n' int bet gwelet en-dro abaoe. O treuziñ an daouarc'heg war-du o 
zachenn-skoachañ, e oant bet lonket gant an taouarc'h deut da vezañ re wak 
dindan o zreid. Douar treizh, ganas. An hañv a oa bet gleb, c'hwi 'oar, ha 
lec'hioù a vez kalet, kustum, er bloazioù all, a oa deut blot, o vont a-zindan 
an treid souden. N' eo ket bet adkavet o c'horfoù abaoe, aes kompren ! »

Neuze e kollas mouezh ar plac'hig he surentez ha war-nes e vont dour d' he
daoulagad.

- « Moereb kozh he deus atav en he soñj e teufent en-dro deiz pe zeiz, int
hag ar c'hi-spagnol bihan bet kollet asambles ganto, dre ar prenestr ma oant aet
kuit evel ma oant boas. Setu perak e vez lezet ar prenestr digor bemdez betek ma
vo noz. Moerebig paour, meur a wech he deus kontet din penaos ez int aet kuit, 
he gwaz gant e vantell-c'hlav ouzh pleg e vrec'h, ha Vio, e vreur yaouank, o 
vouskanañ kan ar pilhaouer e-giz ma rae ingal evit chigardiñ anezhi, peogwir ar 
ganaouenn-se a lakae anezhi da sodiñ. Goût a rit, abardaezioù 'zo, me a soñj din
ivez e teuint dre ar prenestr-mañ. »

Paouez a reas hag e reas ur skruz d' he divskoaz. Disammet e voe Fañch pa 
zeuas tre ar voereb er sal-degemer, gant ur feskad digarezioù ouzh he beg da 
vezañ diwezhat.
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- « Aze ho peus kavet unan da gaozeal, » o tiskouez he nizez, « homañ 'zo 
ur flaperez 'vat ! »

- « Dedennus-tre eo bet, » a lavaras Fañch, argredik.

- « Spi am eus n' oc'h ket chalet en abeg d' ar prenestr digor, » a 
lavaras an Itron Sevelleg, rok an tamm. « Ma fried ha ma breudeur a zeuio drezañ
war-eeun, o tont en-dro eus o chase. Boas int ober er mod-se. Aet int da bakañ 
ar c'hefeleg e Loc'h Stang, war ar palud. 'Vo ket brav gwelout ma fallennoù-leur
goude-se gant o favioù lor, 'keta ! »

Neuze e stagas da raneal diwar ar chase, rouested al laboused ha 
gallustedoù evit an houidi a-benn ar goañv. Evit Fañch, se a oa heugus-kenañ. 
Klask a reas degas ar gomz war ur sujed all nebeutoc'h trist. Santout a rae e 
ostizez n' oa ket he holl gomzoù dileuret dezhañ, ne daole ket hec'h holl evezh 
ouzh e vezañ dirazi hag he selloù a oa troet ingal davet ar prenestr digor hag 
ar bratell en tu all dezhañ. Ur c'hendarvoud dichañsus nemetken ma oa deut d' he
gweladenniñ dres da zeiz-ha-bloaz ar gwallzarvoud.

- « Emañ ar vedisined a-du ma vo roet din un diskuizh klok, kuit a atiz-
spered hag a strivadenn re feuls, » a zisklerias Fañch, en ur soñjal e vije 
dedennet an itron gozh gant e gleñvedoù-eñ evel ma vez graet gant an 
estrañjourien. « Ret e vo din mont diwar ur reol-voued memes tra, » a 
gendalc'has.

- « Sell ! » a lavaras an Itron Sevelleg, ton he mouezh tost da vezañ 
heñvel ouzh un dic'henaouiñ. A-daol-trumm e tavas hag e teuas e-giz ur 
sklaeriadenn en he daoulagad. Parañ a rae he selloù er pellder, en tu-hont d' al
letonenn.

- « Emaint o tont, a-benn ar fin ! » a c'harmas. « Dres a-benn merenn 
vihan ha n' o deus ket an aer da vezañ saotret gant al lag betek o blev ! »

Santout a reas Fañch e zivesker o vont a-zindanañ hag e troas davet an 
nizez, gant ur sell a druez ouzh ar paour kaezh itron aet he spered diganti, da 
lakaat anezhi da gompren e santad a gendruez ouzh ar vaouez kozh. Edo ar 
plac'hig o sellout dre ar prenestr digor ivez, ar spouron peget e-barzh enni. 
Gant an esmae, e troas souden Fañch diwar e garnoù ha teurel ur sell ivez ouzh 
an hevelep tu.



En amheol o tont, edo teir zrolinenn o kerzhout a-dreuz ar bratell, o 
fuzuilhoù ganto ouzh pleg o brec'hioù, unan anezho o tougen ur vantell-c'hlav 
wenn war e skoaz ; ur c'hi bihan gell ha skuizh a oa e fri ouzh o seulioù. 
Didrouz e tedostaent ouzh an ti ha, souden, e voe klevet kan ar pilhaouer gant 
ar breur yaouank o tont eus an noz.
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Kregiñ a reas Fañch en e vazh hag en e dog : trepas an ti, ar grouan, ar 

gloued na welas ket zoken, kement a-dizh a oa gantañ en e dec'hadenn. Pebezh 
kiladenn ! Darbet dezhañ mont a-stok ouzh paotr al lizhiri war e voto hag a yeas
dres er c'harzh dirazañ !

- « Amañ emaomp ! » a lavaras douger ar vantell o treuziñ ar prenestr. « 
Kalz a lag met prest da vont sec'h ! Piv an truchon o tec'hout pa oamp o tont 
gant ar bratell ? »

-« Un den dispar, un Ao. Nedeleg, » a lavaras an Itron Sevelleg. « Nemet e
gleñvedoù gantañ ouzh e c'henou. Setu tout ar pezh a ouie lavarout. Aet eo kuit 
n' ouzon dare abalamour da betra. N'en deus ket kimiadet zoken na roet digarez 
ebet pa oac'h o tont. E-giz m' en dije gwelet ur spez ! »

- « Krediñ a ra din eo ar c'hi an hini eo, » a lavaras ar plac'h 
goustadik.

- « Lavaret en doa din ne gare ket ar chas. Ur wech e oa bet chas war e 
lerc'h o redek war-du ur vered ma oa bet kaset eno ganto. Spontet e oa bet. 
Trawalc'h da lakaat unan da vont sot. »

Hi a oa boas d' ar faltazi.

Montreal, Konada - Meurzh 1975.
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ISTOR BREIZH LA BORDERIE

troet gant ROPARZ HEMON

Brezel Bleaz ha Monforzh
(1341-1364)

(KENDALC'H)

Ar prosezadur

Hervez an darn vuiañ eus an istorourien, an daou gevezer evit tron Breizh,
- Janed Penteür pe Charlez Bleaz en he anv diouzh un tu, Yann Monforzh diouzh an
tu all, - o dije kaset o goulennoù dirak lez-varn ar pennaotrou, da lavarout eo 
roue Frañs, evit e bediñ da reiñ disentez, da zivizout hervez al lezenn gant piv
e tlee mont an dugelezh.

Ur fazi eo.

Lez-varn ar roue a zougas ur varnedigezh, hogen ne oa ket a-zivout abeg 
don ar rendael : ne lavar tamm ebet piv a dle kaout an dugelezh, pe Janed 
Penteür ha Charlez Bleaz, pe Yann Monforzh. Pep hini eus an daou gevezer a zo 
ken sur da gaout ar gwir ma nac'h prosezañ war ar poent-se gant nikun na dirak 
nep galloud-barn.

Pep hini avat a gas d' ar roue ur reked, adskrivet e barnedigezh lez ar 
birien. Disheñvel eo ar pal. Setu amañ hini Yann Monforzh :

« Hervez kustum boutin ar rouantelezh e-keñver an hêrezh, madoù an hini 
marv a ya gant an hini bev. Me, Yann kont Monforzh, hêr n' eus nemetañ dug 
Breizh nevez varvet, a zo da heul e varv perc'henn e hêrezh, da lavarout eo 
dugelezh Vreizh. Hag e teuan eta da c'houlenn digant roue Frañs va aotrou 
degemer gwazoniezh diganin evit an dugelezh-se, - en ur verkañ ne rannan tamm 
gant Charlez Bleaz na gant e wreg, kontez Penteür. »

Lakait en destenn-mañ anv Charlez Bleaz e-lec'h hini kont Monforzh, hag ho
pezo war-bouez un nebeut gerioù reked Charlez, a lavar « ne ranno tamm gant den 
ebet ».

113
Pep kevezer eta ne c'houlenne nemet un dra digant ar roue : degemer e le a

wazoniezh evit an dugelezh. Ne c'halle ar roue reiñ asant nemet d' ur reked 
hepken. Dre asantiñ da unan e nac'he degemer eben, hag ez anaveze evel dug 
Breizh an hini a zegemere da wazonier. En doare-se, hep barn hervez al lezenn 
abeg don an dael, e c'halle ar roue reiñ Breizh da unan hag he lemel digant an 
hini all.

Lavaret e vo marteze e oa koulz hag ober prosez etre an div gevrenn a-
zivout an abeg, peogwir e tlee ar roue en diwez divizout gant pehini eus an daou
gevezer ez aje an dugelezh. Ur mell fazi e vefe : ur c'hemm bras a oa e reizh 
hag e fed.

E reizh, - evel ma lavar hon istorour-gwiraour Arc'hantred, - « ar 
varnedigezh-se ne c'halle gwiriekaat ar berc'henniezh nag ar goulenn, rak 
degemer al le a wazoniezh ne oa nemet un oberenn-berc'hennañ etre ar roue hag ur
gwazonier hepken, » ha n' eo ket etre daou wazonier o tabutal etrezo evit an 
hêrezh.



Ma vije bet roet barn war abeg an dael, ma vije bet divizet piv a dlee 
bezañ hêr gant lez ar pennaotrou, ne vije ket bet tu da gemmañ netra. Hogen ar 
gudenn ne oa bet biskoazh diskoulmet e justis, hag ur c'hevezer dizorniet a 
c'halle atav, - dre ma oa bet degemeret le-gwazoniezh egile, - goulenn digant al
lez-varn dereat statudañ war an abeg-diazez, war ar gwir-perc'henniezh, hag e 
c'halle kaout spi da c'hounit ma troje an darvoudoù a-du gantañ.

Stad an daou gevezer.

E gwirionez, kalz pouezusoc'h e oa, dreist-holl evit Monforzh, an 
disheñvelded etre stad an daou gevezer.

Pep unan a ranke gouzout e 1341 e oa roue Frañs, gant e holl c'halloud, 
dre garantez kerent ha dre abegoù politikel, a-du gant Charlez Bleaz.

Hemañ, gant e zouar-dalc'h ec'hon a Benteür, en doa kalz mignoned ha kalz 
gwizien e Breizh, da lavarout eo un tuad aozet ha skoazellet-mat.

Monforzh, er c'hontrol, lezet a-gostez en amzer Yann III, hep netra e 
Breizh nemet kastellaniezh dister Gwenrann, n' en doa na tuad na skoazell. Evit 
aozañ un tuad, ne c'halle nemet sevel prim un arme ha sujañ buan un nebeut 
kêrioù, seveniñ un taol, hag ober da roue Frañs menel a-sav, dre aon na daje 
Monforzh da gevrediñ gant ar Saozon, o tigeriñ d' ar re-mañ un ode nevez evit 
mont aes e Frañs.
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M' o dije goulennet an daou gevezer digant lez-varn ar pennaotrou divizout

pehini anezho a oa gwir berc'henn an dugelezh, o c'hortoz ma vije bet roet diviz
ne vije bet beli dugel ebet e Breizh, pe e vije bet diasur hag hep tu da leuniañ
he c'harg. E-pad ar prosez e vije bet lakaet dre redi an dugelezh « e dorn ar 
roue ». Gouarnet e vije bet gantañ war-eeun, karget a soudarded hag a dud en e 
servij. Monforzh neuze, dirak nerzhioù kreñvoc'h eget e re, ne vije ket bet 
gouest da fiñval. Zoken, o lakaat e vije chomet ar roue hep kas ur soudard e 
Breizh, nep taol-arnod graet evit perc'hennañ an dugelezh a-raok diviz e lez-
varn a vije bet un emsavadenn a-enep al lez-varn-se, da lavarout eo a-enep ar 
roue e-unan, hag an emsaver dre se en dije kollet pep gwir. Monforzh eta a vije 
bet dic'halloud-krenn.

Ar reked kaset evit goulenn aotre da douiñ gwazoniezh a oa diriskl. Pep 
kevezer a lavare, a grede start e oa hervez ar gwir perc'henn an dugelezh da 
heul marv Yann III, hag e c'halle e pep frankiz lakaat ar fedoù da glotañ gant 
ar gwir, treiñ e berc'henniezh da vezañ e perc'henniezh wirion, ha ren evel 
mestr war an dugelezh, - da vihanañ betek ar poent m' en dije ar pennaotrou 
dibabet etre an daou gevezer, ha merket digant pehini e felle dezhañ kaout al le
a wazoniezh. An dibab graet, ne oa mui gouest an hini lezet er-maez da enebiñ 
dre nerzh ouzh e gevezer, anez tremen da zen disuj. Betek neuze e c'halle pep 
unan ober evel ma kare.

Yann III a oa marvet d' an 30 Ebrel 1341. Arest lez ar birien o verkañ 
Charlez Bleaz evel an hini a dlee touiñ gwazoniezh d' ar roue evit dugelezh 
Vreizh, - da lavarout eo, bezañ perc'henn an douar-dalc'h-se, e voe graet d' ar 
7 Gwengolo.

Monforzh, evit aozañ e duad, en devoa frankiz eta e-pad pevar miz. Gwelet 
e vo penaos ez implijas ar maread-amzer-se.
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Peder rann ar brezel

Ar stourm evit hêrezh Vreizh a zo hirañ enbrezel hon Istor. Padout a reas,
evel am eus lavaret, ouzhpenn 23 bloaz, adalek an 30 Ebrel 1341 betek an 29 
Gwengolo 1364, deiz emgann Alre.



Tri abeg a c'haller kavout d' an hirder iskis-se, a reas kement a zroug d'
ar vro. Unan a zo bet merket, an daou all a vo diskuliet e kendalc'h hon 
danevell.

An abeg kentañ oa diasurded gwir an daou gevezer. Pep hini, hon eus gwelet
bremaik, en doa kement a wir hag an hini all. Dre se, pennek evel ma 'z eo ar 
Vrezhoned, e c'haller gortoz ne blegje nag an eil kevezer nag egile, hag e 
chomje aheurtet-krenn o dalc'hidi. Ma vije bet merzet e oa muioc'h a wir gant ur
gevrenn, e vije aet, dre zoujañs ouzh ar reizhded, an darn vuiañ eus ar vroiz a-
du gant ar gevrenn-se goude ur pennad-amzer. Hogen kevatal e oa ar gwir diouzh 
pep tu, ha barnedigezh roue Frañs, a anzave e-unan e plije dezhañ ur gevrenn 
muioc'h eget eben, n' he doa talvoudegezh vuhezegezhel ebet. Pep den eta a gavas
e oa un dlead a enor evitañ chom stag ouzh ar gevrenn en doa dibabet, hep kemmañ
an disterañ.

An eil abeg da hirder ar brezel oa ezvezañs ar renerien, hogos an holl 
amzer. Monforzh a voe prizoniet e 1341, e wreg kalonek a voe pellaet diouzh 
tachenn an darvoudoù e 1343, ha betek 1362, penn an tuad-se ne voe ket gwelet e 
Breizh (nemet e-pad pevar miz e 1345). Diouzh an tu all, Charlez Bleaz, 
prizoniet e 1347, a chomas e-pad pemzek vloaz hep gallout kemer perzh war-eeun 
er stourm. Pa ne vez ket ar renerien war al lec'h, ez a oberiantiz an tuadoù, 
dreist-holl an oberiantiz-vrezel war laoskaat.

An trede abeg oa emzalc'h roue Bro-Saoz, a skoazelle tuad Monforzh, hag a 
vije bet aes dezhañ echuiñ ar brezel e 1347 goude e drec'hadennoù bras e Crécy, 
e Calais, er Roc'h-Derrien. Gounezus e oa evitañ, a gave, lakaat ar brezel da 
badout an hirañ ar gwellañ.

Pevar maread.

Pa ranker danevellañ un drama istorel ken hir, e tleer, evit ma vefe 
sklaer hag aes an traoù, troc'hañ anezhañ e meur a arvest, pe mar karer gwell, e
meur a rann. Hag amañ ez eus un doare reizhveizadel da ober, dre natur ar fedoù 
o-unan ha red an darvoudoù evel ma c'hoarvezont peurliesañ.
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Ur seurt stourm, dre ma tremen an amzer, a zo ennañ pevar maread.

Da gentañ, e klask pep tuad arnodiñ nerzh egile, hag e weler tamm-ha-tamm 
pe stumm a gemero ar brezel. Ar c'hentañ maread eo.

Ma n' eus disoc'h ebet, e teu an traoù da dommañ. Pep tuad a sant e 
c'halloud hag e fiziañs o kreskiñ, hag a striv div wech startoc'h da vezañ 
trec'h. Maread an displeg eo, ar virvidigezh, an oberiantiz er stourm.

Pa ne echu ket ar maread-se gant peurdrec'h unan, e teu nerzh an daou da 
ziviañ. Ar stourm a bad atav, gwanoc'h avat. Bez' ez eus treverzoù, kendivizoù, 
trubarderezhioù. Maread ar skuizhder hag ar flakter eo hennezh.

Ken dinerzhet e vez an daou duad, hag ar reuzidigezh a zo ken bras ma teu 
an holl da grediñ e ranker echuiñ ne vern penaos, seul gentoc'h seul welloc'h, 
evit mirout na ve peurrivinet ar vro. Setu ar maread diwezhañ, hag ar fin ne 
c'hell mui daleañ kalz.

Pa studier darvoudoù ha degouezhadennoù niverus ar brezel etre Bleaz ha 
Monforzh, pa glasker o lakaat da gengejañ, o gwelout en un taol-sell hepken evit
kompren war un dro ar rannoù hag an hollad, e verzer ar pevar maread-se treset-
resis evel-hen

Kentañ Maread : adalek marv Yann III betek treverz Valastreg, da lavarout 
eo adalek an 30 Ebrel 1341 betek an 19 Genver 1343. Derou ar stourm, ha neuze un
ehan. E-pad ur pennad e c'haller krediñ emañ ar brezel o vont da echuiñ. Ne ra 



ket avat.

Eil Maread : adalek treverz Valastreg (19 Genver 1343) betek emgann 
Maouron (14 Eost 1352). War-lerc'h un ehan, berr a-walc'h, ez adkroger taeroc'h 
c'hoazh gant ar brezel, hag e ra pep tuad strivoù bras e-pad nav bloaz.

Trede Maread : adalek emgann Maouron betek distro kont yaouank Monforzh e 
penn e duad, - adalek miz Eost 1352 betek miz Gouere pe viz Eost 1362. Ar stourm
a gendalc'h e-pad an dek vloaz-se, gant kalz nebeutoc'h a dan eget e-pad an daou
varead diagent. Bez' ez eus arsavioù-brezel niverus.
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Pevare Maread : adalek miz Gouere 1362 betek an 29 Gwengolo 1364 (emgann 

Alre). Gant distro ar goulenner yaouank ez adkrog ar stourm gant muioc'h a 
vevder, hag a-benn daou vloaz ez eus un emgann diskoulmus a ro an trec'h da 
Vonforzh evit mat.

O tiazezañ ar pevar maread-se, ma 'm bije klasket rannañ an darvoudoù 
hervez an amzer evit aesaat ar studi anezho, em bije c'hwitet, rak ar mareadoù a
zo dizingal : daou a zo berr-tre, war-dro daou vloaz hepken ; daou a zo hir-tre,
etre nav ha dek vloaz. Va mennad eo, da gentañ-holl, merkañ mareadoù-natur ar 
brezel hir-se, rak amañ e kavomp dres ar pevar frantad : derou, - displegadur ha
birvidikadur ar stourm, - skuizhder, - diskoulm, - evel am eus lavaret uheloc'h.

NEVEZ DEUT ER-MAEZ Trede levr ar Bibl
AR SALMOU
(222 pajenn)
troet dindan renerezh Maodez Glanndour
Priz  27,00 lur
War baper simili-bibl  32,00 lur

ROPARZ HEMON
NENN JANI
romant 268 pajenn
Priz  25,00 lur
War baper kaer niverennet  30,00 lur
Mlle J. QUEILL€, 47, rue Notre-Dame, 22200 Guingamp
- c.c.p. 1136 82 Rennes -
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Eflamm gKERVILIO

Utopia ?

Hor c'hevredigezh a zo o treuziñ un enkadenn don, anat eo d' an holl... pe
e tlefe bezañ. Unan eus enkadennoù pouezusañ, moarvat, bet gouzañvet gant an 
denelezh betek-hen, peogwir e laka en arvar ur stumm da aozañ ar vuhez a-stroll 
ledet war ar bed a-bezh. Pal ar pennad-mañ a vefe klask kregiñ gant un eskemm 
menozioù war ar gudenn-se e-touez an holl re a stourm evit ar brezhoneg hag ar 
bobl oc'h ober gantañ. Pouezus e vefe evidomp gouzout hag-eñ emañ Breizh stag 
ouzh ar bed kozh hag a seblant mont tamm-ha-tamm da get pe, dre he 
dasorc'hidigezh, lodenn eus ur bed nevez o tiwanañ hag o reiñ plas d' un " den 
nevez ". Pouezusoc'h c'hoazh, marteze, gwelout neuze an dibaboù d'ober hag an 
obererezhioù da seveniñ.

* * *

Merzout a reer sklaer, abaoe ur pennad amzer, ne c'hell ket doare bevañ ar
broioù diorroetañ dont da vezañ hini ar bed a-bezh. Tra a laka war wel an 
direizhderioù a zo e gwirionez diazez hor c'hevredigezh hag a laka un enkadenn 
fetis da vezañ war memes tro enkadenn an talvoudoù.

* * *

N' eus ket ezhomm mont pell en dielfennadur evit gwelout penaos eo bremañ 
deuet ar bed da vezañ un unanded renet gant un aozadur armerzhel hollvedel, un 
toullad broioù hepken o vezañ mui pe vui distag diouzh ar genreizhad-se. Mistri 
ar bed a-vremañ a zo ar c'hevredadoù etrevroadel pe liesvroadel divent ha, 
drezo, ar broioù a zo bet o c'havell, broioù diorroet Europa hag ar Stadoù-
Unanet dreist-holl.
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Ar c'hevredadoù-se a ren armerzh ar bed evit o brasañ gounid, hep soñjal 

nag en dud nag e dazont an douar. Preizhet o deus an darn vrasañ eus ar broioù "
paour ", ha kenderc'hel a reont, korvoiñ a reont al labourerien er broioù 
diorroet en anv ar c'hresk armerzhel, an " araokaad ", " mad an holl ", hag a 
glotfe, dre vurzhud, gant o diorroadur-int. Un dra koulskoude a zo deuet da 
vezañ anatoc'h-anatañ : ne c'hell ket ur gevredigezh gant pal nemetañ dezhi 
kresk kementadel ar madoù produet ha galloud ar c'hevredadoù bras, kas d' ur 
baradoz war an douar, e-lec'h ma vefe rannet gant largentez ar madoù etre an 
holl bobloù hag an holl hiniennoù. An abeg pennañ da se, hervez lezenn hollek an
diorroadur dizingal, eo emañ pinvidigezh broioù 'zo diazezet, dreist-holl abaoe 
an eil brezel bed, war baourentezh ar re all. Aes eo kompren ne vefe ket tu, o 
virout an hevelep pal armerzhel, dastumadur ar c'hevala, da lodenniñ ar galloud 
hag ar madoù. Un toullad broioù isdiorroet o deus, evel just, abalamour d' o 
eoul-maen, gellet kemer plas e-touez ar re binvidik, met asantet o deus war 
memes tro sentiñ ouzh reolennoù ar c'hoari. N' eo nemet ur c'hemm diabarzh, ne 
cheñch ket natur ar wikefre. Ouzhpenn se, kresk priz an eoul-maen en deus 
gwashaet kalz stad un darn vras eus broioù all an " Trede Bed " hag o deus 
ezhomm ivez eus an danvez prizius-se evit treuzvevañ. Un toullad sifroù a c'hell
marteze lakaat sklaeroc'h an traoù, diskouez splannoc'h e peseurt hent-dall 
emaomp : er bloavezhioù tremenet, ar Stadoù-Unanet (5,7 % eus poblañs an douar) 
a implije 42 % eus an aluminiom bevezet er bed a-bezh, 33 % eus ar c'houevr hag 
an eoul-maen, 28 % eus ar zink hag an arc'hant, 25 % eus ar plom, 24 % eus ar 
staen... hag ouzhpenn an hanter eus ar gaz naturel. Lodenn binvidik ar bed gant 
29 % eus ar boblañs a foran ouzhpenn peder fempvedenn eus holl binvidigezhioù an
douar. 5,7 % eus an dud a implij 50 % eus ar madoù krai n' eus ket tu, ur wech 
bevezet, adkavout anezho. Ma kendalc'h an armerzh da vont evel ma ra bremañ, a-
benn ugent vloaz d' an diwezhatañ e krogo madoù diazez da vankout hep na vefe 
bet kemmet netra e stad ar broioù isdiorroet ha rannadur ar galloud dre vras. 



Hag evit lakaat an dud da vevañ e pep lec'h evel Norzamerikaniz (huñvre hor 
c'hevredigezh !) e vefe ret implijout war-dro 17,5 gwech muioc'h a vadoù hag a 
nerzh eget na vez graet bremañ. Dislavar, dezhañ diskoulm ebet.
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Ret e vefe, hervez R. Dumont, o terc'hel kont eus o live beveziñ a-vremañ,

14 miliard a dud eus ar Volta Uhel evit implij ar pezh a vez bevezet gant 250 
milion a Amerikaned ! Pa seller mat ouzh an traoù, n' eus nemet daou hent : pe 
rannañ ar pinvidigezhioù hag adwelout penn-da-benn an doare da aozañ an armerzh 
hag e balioù, pe washaat c'hoazh stad an " Trede Bed " ha kenderc'hel gant 
distrujidigezh an douar evit mirout er broioù diorroet an hevelep doareoù bevañ,
gant diaesterioù niverusoc'h-niverusañ. An araokaad armerzhel ha teknel barrek 
da ziskar pep paourentezh ha pep direizhder a oa ur vojenn ; ur wech dizoloet an
dra-se e kroger da welout en deus degaset ivez direizhderioù nevez hag a c'hell 
lakaat ar bed en arvar.

*

Erru omp en un hent-dall ha, koulskoude, hon eus paeet ker a-walc'h evit 
erruout aze, paeet evit mojennoù, ha lakaet reoù all da baeañ evidomp, ha n' eo 
ket, d' am soñj, echu.

N' eus ket ezhomm da bouezañ c'hoazh war stad spontus an " Trede Bed ", 
anavezet, sañset, gant an holl, daoust ma ne glever ket kalz strolladoù o kinnig
kemmoù gwirioù ha fetis evit gwellaat an traoù. Re a vefe da lavarout, gwelloc'h
eo, amañ menegiñ nemetken ar gudenn. Mezh vrasañ hor c'hevredigezh, hag hon hini
war memes tro.

Distrujidigezh an endro : En ur foraniñ nerzh evit tost netra, en ur 
implijout danvezioù prizius evit n' ouzer ket peseurt kenderc'hadoù e lakaomp en
arvar dazont hon diskennidi. En ur saotrañ an natur gant hon doareoù produiñ e 
tegasomp kemmoù er c'hempouezioù bevoniel hep mestroniañ anezho na gouzout da 
belec'h e kas. Evit mirout hol live beveziñ e lazhomp marteze an douar. War an 
dachenn-se ivez n' eo ket ret pouezañ ; komzet e vez kalz eus an traoù-se ma ne 
vez ket graet kalz tra evit mirout outo da c'hoarvezout. An holl gudennoù-se a 
dleo ober, forzh penaos, danvez un eskemm menozioù ledan e Breizh, a-benn 
nebeut, a-zivout an tredanvaoù atomel...

E-pad ma varv an div drederenn eus tud ar bed gant an naon, e krouer 
dizehan en hor broioù " ezhommoù " nevez evit gellout gwerzhañ ar madoù produet 
gant an embregerezhioù bras. Chom a ra c'hoazh, koulskoude, ur bern ezhommoù 
diazez ha n' int ket sevenet e-keit ma pennfoller an dud gant bruderezh 
kenwerzhel betek lakaat anezho da brenañ forzh petra evit brasañ mad un toullad 
kevredadoù. Dizoloet eo bet goude enkadenn veur 1929 gant ar wikefre gevalaour e
oa tu da greskiñ goproù al labourerien gant ma oant doñvaet a-walc'h evit reiñ 
anezho en-dro d' o c'horvoerien dre brenañ ar pezh a oa kinniget dezho, hep 
barn. Evel-se, stummet ha distummet gant ar skol, ar mass media..., ez omp deuet
da vezañ muioc'h-mui stag ouzh ar genreizhad a gas ac'hanomp d' an islonk. 
Arallekaet ez omp. Gwir eo... met en un doare ivez ez omp kiriek. Rak piv  
ac'hanomp a c'hell lavarout hep koustiañs fall emañ tostoc'h e stad  hag e zoare
bevañ ouzh re ur c'houer afrikan pe indian eget ouzh re renerien embregerezhioù,
tiez kenwerzh bras... hor broioù-ni ? Diaes eo dont en-dro war voazioù a zo 
deuet da vezañ darn ac'hanomp. Evit diazezañ he galloud warnomp he deus ar 
genreizhad bet ezhomm distrujañ ennomp an nerzh krouiñ, ar youl da vezañ emren, 
da vezañ dieub, da vezañ den, evit ne vefemp nemet mekanikoù da labourat ha da 
veveziñ.
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Aes eo kompren neuze e vefe unan eus doareoù ret an arallekadur armerzhel 

distrujidigezh ar sevenadurioù pobl ha dreist-holl ar sevenadurioù bihan, harz 
d' e hollveli. Evit ledañ he levezon, evit gellout tizhout he fal, dastumadur ar
c'hevala, he deus bet ezhomm ar gevredigezh a zo hon hini, ledet bremañ war ar 
bed a-bezh, da heñvelekaat an dud evit o lakaat da labourat, o lakaat da brenañ,
evit kreizenniñ ar galloud. Lakaet he deus anezho da zegemer he zalvoudoù en anv



an " araokaad ", da werzhañ o gwirioù hag o ene evit ur pladad fav. E logik ar 
wikefre emañ ar c'hreizennañ hag an heñvelekaad. Kroget he deus gant ur 
c'hreizennadur lec'hel deuet bremañ da vezañ muioc'h-mui bedel. Ar Stadoù hag o 
deus mouget sevenadurioù niverus evit diazezañ o galloud, ne oant nemet binvioù 
ur galloud kreñvoc'h hag a voug anezho d' o zro. Bez' e c'heller gwelout Breizh 
evel ur skouer eus ar sevenadurioù bihan mouget evit distrujañ personelezh an 
dud, personelezh hag he dije marteze douget anezho da nac'hañ plegañ. Ur bern 
skouerioù all a zo, siwazh, hep kontañ lodennoù poblek ar sevenadurioù bras, 
mouget ivez, evit an hevelep abeg. Gwell-a-se, ne seblant ket bezañ re ziwezhat 
evit klask cheñch penn d' ar vazh. Krog e vezer da verzout an traoù-se hag un 
tamm e pep lec'h e lakaer en arvar talvoudoù faos ar bed kevalaour, en em 
c'houlenner hag-eñ eo bet, a-benn ar fin, gounezet kement hag ez eo bet 
kollet...
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Met, hag-eñ n' omp ket re vreinet evit gellout sevel ur bed nevez, krouiñ 

talvoudoù nevez hag o lakaat da dalvezout ?

* * *

Gwelout ar saviad evel m'emañ a zo un dra, met penaos termeniñ an doare a 
vefe ret dibab evit kuitaat ur genreizhad sac'het en un hent-dall ha barrek da 
zegas dimp nemet distruj ha diskar ?

*

E gwirionez evit klask un diskoulm eo ret eilpennañ hon emzalc'h e-keñver 
an armerzh. Lakaat a-benn ar fin da venveg ar pezh a oa, betek bremañ, ur pal. 
Evit se e tleomp, dre ma stourmomp a-enep ar gevredigezh kozh, diazezañ 
talvoudoù nevez hag o lakaat da ren er pleustr en hor buhez. Daoust dezho chom 
kreñv spontus, ar re greñvañ zoken, e weler tamm-ha-tamm talvoudoù ar genreizhad
lakaet en arvar : ar gounid, an arc'hant, ar galloud... Met n' eo ket a-walc'h 
distrujañ, hag an trec'h a chomo gant ar gevredigezh kozh ma chom ar re a zo, 
hervezo, o stourm a-enep dezhi divarrek da dapout krog er vuhez, ma kendalc'hont
da vale er c'houmoul. Evit gellout levezoniñ an traoù eo ret bezañ gouest d' 
ober dibaboù, da lavarout eo, barn pep saviad hervez talvoudoù 'zo ha kemer etre
meur a hent an hini ar gwellañ hervezo, hep c'hoantaat kaout a-gevret an amann 
hag arc'hant an amann, evel ma lavar ar C'hallaoued. Ret eo, dreist-holl, bezañ 
prest : prest da sammañ kiriegezh an dibab graet ha d' ober ar pezh a zo ezhomm 
evit lakaat anezhañ da dremen er pleustr. Da skouer, ma fell bremañ d' an dud 
bevañ en un doare deneloc'h, hep distrujañ na saotrañ an natur, hep na 
kendalc'hfe an direizhderioù hon eus meneget a-us, n' eus nemet un dibab d' ober
: nac'hañ kresk al live beveziñ evit gounit war dachenn donder ha talvoudegezh 
ar vuhez. Piv en devo kalon a-walch evit kinnig an dibab-se ?

Rak, ma weler mat a-walc'h er stourmoù liesseurt renet er bed a-vremañ un 
darn eus talvoudoù stur ar gevredigezh nevez o tiwanañ, ne weler anezho, 
peurvuiañ, nemet an tu nac'hus. N' eus ket c'hoazh eus strolladoù barrek pe 
youlet a-walc'h evit lakaat anezho da dalvezout evit sevel, evit ober. Ar 
prantad a vevomp a zo ret, met arabat dezhañ peurbadout pe n' en devo servijet 
an emskiant da vann ebet.
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En diavaez eus ur rannadur reishoc'h eus ar c'hementad madoù produet, hag 

a zo ur goulenn hengounel, e weler o vleuniañ luganoù o tennañ d' an doare da 
labourat, d' an doare da ren an armerzh, da dermeniñ an ezhommoù da vezañ 
sevenet, da ren an embregerezhioù ; o c'houlenn ma vefe taolet muioc'h a evezh 
d' ar mad-pe-fall a zo er c'hresk eget d' e gementad. Goulennet e vez justis 
evit an " Trede Bed ", doujañs evit an natur hag ivez personelezh an dud, evit 
ar sevenadurioù mac'het. Disfiz a vez e-keñver an aozadurioù divent, o santout 
mat e koll tamm-ha-tamm mab-den e levezon war ar pezh en deus krouet eñ e-unan 
ur wech tizhet gant an traoù-se ur fuilhadeg hag ur vent re vras. Tu a zo eta, 
daoust d' an dislavaroù a vez kavet er c'hoantoù-se, da zamwelout an hent a zo 
da gemer. Betek-hen, koulskoude, den ebet n' en deus kredet lakaat an dud dirak 



an dibaboù d' ober evit mont war an hent-se, en un doare fetis, da lavarout eo 
politikel. Perak ?

Gwelet hon eus e kase arallekadur an dud d' o stagañ ouzh ur genreizhad a 
vlein anezho d' an islonk. Aze emañ perzh fallañ an enkadenn a vevomp, rak 
c'hoantoù hag ezhommoù pep hini, gwelet gantañ evel reizh abalamour d' e 
stummadur, a zo kontrol da vuhez an denelezh en he fezh. Ar strolladoù politikel
a zo paket evel ar re all en dislavar don-se. Ar re a fell dezho kaout ar 
galloud pe gaout trawalc'h a bouez war an dachenn bolitikel ofisiel evit kaout 
levezon war ar re o deus ar galloud a dle chom hep feukiñ an dud a vouezh evito 
en ur lavarout gwirionezioù re griz. Bac'het int gant se, rak zoken ma fellfe 
dezho cheñch ar gevredigezh, e tegemeront dre gaer pe dre heg un darn eus he 
zalvoudoù. Pezh a virfe outo da zegas kemmoù gwirion, nemet e tiazezfent goude 
bezañ bet dilennet un diktatouriezh teknokratel... ne ziskoulmfe ket an darn 
vrasañ eus hor c'hudennoù. Evit merzout gwelloc'h an dra-se, n' eus nemet dibab 
ur skouer. Da gentañ, n' eus ezhomm ebet da studiañ strolladoù an tu dehou 
peogwir ez int koulz lavarout " kennatur " gant ar genreizhad, binvioù politikel
an nerzhioù armerzhel a ren warnomp. 
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E-touez strolladoù an tu kleiz er c'hwec'hkorn, an hini en deus an 

emzalc'h aroueziusañ, d' am meno, eo ar strollad komunour. Ar strollad sokialour
a zo war memes tro muioc'h digor da venozioù 'zo ha luzietoc'h en e zoare da 
embann e re evit ma vefe tu da welout resis war betore hent emañ. Sklaer eo ne 
laka ket ar strollad komunour en arvar relijion ar c'hresk armerzhel, ha se da 
heul an Unvaniezh Soviedel. Tremen a ra zoken e amzer o tagañ ar re a gomz eus 
un enkadenn don o tizhout ar bed greantelaet en e bezh (Rocard pe Attali, da 
skouer). Evitañ n' eus enkadenn ebet, nemet dre m' emañ ar galloud etre daouarn 
un nebeut tud direizh, kiriek eus pep tra peogwir ne soñjont nemet en o interest
hiniennel, ne ya ket an traoù evel ma vefe ret. Adkavout a reer an daou c'hant 
tiegezh ken brudet e derou ar c'hantved. Ul lodenn a wirionez a zo, evel just, 
gant an doare-se da welout met chom a ra war-c'horre an traoù. Ken aes eo lakaat
an dud da sevel a-enep un toullad tud kablus e-lec'h lakaat anezho da brederiañ 
war dazont ur wikefre emaint stag outi. Hep derc'hel kont eus ar c'hemmoù fetis 
degaset er bed gant ar genreizhad kevalaour (distrujidigezh ur bern 
pinvidigezhioù naturel da skouer), hep derc'hel kont eus aozadur bedel ha, 
dreist-holl, eus rannadur direizh an diorroadur etre ar broioù pinvidik hag ar 
broioù paour, e-touez kudennoù all tost ken pouezus, ne reer nemet kreñvaat al 
liamm etre an dud hag ar gevredigezh evel m'emañ. En em harpañ war c'hoant an 
dud da virout koustet a gousto o live beveziñ o emgarantez, o aon rak ar 
c'hudennoù, an dibaboù d' ober, ar giriegezh, a zo ur fazi politikel bras. Lezel
anezho da grediñ e vefe tu war-bouez un nebeut kemmoù en he fenn da lakaat ur 
wikefre ken frammet hag hini ar bed kevalaour da seveniñ palioù ha n' int ket he
re a zo ur vojenn dañjerus. Kiriek omp holl eus stad an traoù, pep hini en e 
stumm, ha n' eo ket kenderc'hel gant doareoù un tamm disheñvel war memes hent a 
zo d' ober met cheñch hent hag evit se cheñch hon doareoù bevañ ha zoken hon 
doareoù poellata. Lavarout ar c'hontrol a zo dizonest pe diboell, ha forzh 
penaos ur fazi.

Siwazh, en tu all, an darn vrasañ eus ar re a wel ar c'hudennoù n'o deus 
c'hoazh galloud politikel ebet ha, gwashoc'h, ne seblantont ket alies kaout 
c'hoant da dizhout ar sell politikel fetis a lakafe anezho da gaout beli war an 
traoù. Koulskoude e vrudont o menozioù hag a zo adkemeret, ur wech gant hemañ, 
ur wech gant hennezh, alies diwar-c'horre, alies ivez en un doare demagogel. 
Poent eo dezho dont da vezañ un nerzh, rak, a-hend-all, ez int tonket da vezañ 
implijet gant strolladoù divarrek da guitaat an hent-dall daoust d' ar youl o 
deus, sañset, da gemm ar gevredigezh.
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Ha ne vefe ket tu da Vreizh dont da vezañ unan eus al lec'hioù ma tiwanfe 

ha ma kreskfe enno nerzhioù politikel an dazont ?

*



« Kudenn Vreizh a zo hini ur gevredigezh hec'h armerzh frammet, evit al 
lodenn vrasañ anezhañ, en ur stad rak-kapitalour ha lakaet e darempred gant un 
hollad a ra eus distrujidigezh ar frammadur-se un dra ret evit e ziorroadur-eñ. 
» Ar frazenn-se a vez kavet en ul labour graet war Vreizh a-vremañ gant daou 
furcher eus an " Ecole Pratique des Hautes Etudes ", e 1973, ha talbennet " Le 
Régionalisme en Bretagne ". Daoust ma ne vo ket heuliet amañ disoc'hoù al 
labour-se, ar frazenn meneget a-us, diverradur eus ar saviad o deus kavet e 
Breizh a zo pouezus-tre hag a c'hell sikour ac'hanomp da verzout peseurt plas a 
c'hellfe bezañ hini Breizh er stourmoù da zont.

Daou dra a zo da dennañ eus an dielfennadur-se :

Da gentañ n' eo ket c'hoazh Breizh darn wirion eus ar genreizhad 
kevalaour. Ar genreizhad-se n' hell ket en em ledañ en un doare ingal, hag 
ouzhpenn e c'hell, evit e ezhommoù, mirout lodennoù eus ar bed evel doare 
mirlec'h a nerzhioù produiñ pe evel tachenn evit un implij da zont ( tachenn 
embregiñ evit an arme, tachenn diduamant evit brasañ mad an embregerezhioù a 
bled gant an douristelezh, lec'h evit diazezañ traoù evel an tredanvaoù atomel a
vefe diaes lakaat e lec'h all abalamour d' ar reuz a zegasont...). Daoust dezhi 
bezañ abaoe pell dindan beli ar gapitalouriezh etrevroadel dre hanterouriezh ar 
Stad C'hall, Breizh a oa chomet a-gostez, ur seurt damgevredigezh en ur saviad 
rakkapitalour. N' eo nemet abaoe un toullad bloavezhioù e tle, dre logik he 
diorroadur, ar genreizhad lakaat Breizh en he framm penn-da-benn, hag evit se he
distrujañ.

D' an eil, bez' ez eus un enebiezh c'hroñs etre emdeuz Breizh er framm-se 
ha kendalc'h ur vuhez kevredigezhel ha sevenadurel mui pe vui emren e Breizh. An
dra-se a vez santet mat-kaer er mare-mañ, peogwir e weler dres, dirak youl ar 
genreizhad kevalaour da zistrujañ penn-da-benn Breizh, stourmoù liesseurt o 
vezañ renet. Etre ar stourmoù-se un dra voutin : nac'hañ an heñvelekaat, ar 
c'horvoadur, an distruj evit abegoù armerzhel, emled an arme, en anv ur c'hoant 
c'hoazh koumoulek da sevel ur gevredigezh diazezet war doareoù all. Se n'hellfe 
bezañ, evel just, nemet stourmoù dister ur bed warlerc'hiet o vont da get dirak 
an araokaad o tegas da dud chomet un tamm genaouek ar sklerijenn hag an 
eürusted. Ar pouezusañ, koulskoude, eo e klotfe gant ar mare ma vez lakaet un 
tamm e pep lec'h en arvar ur stumm d' aozañ ar gevredigezh, ar mare m' emañ ar 
gapitalouriezh war an difenn, an talvoudoù a oa he re deuet da vezañ gwelet 
muioc'h-mui evel mojennoù. Ur seurt burzhud istorel eo e vefe chomet Breizh 
"warlerc'hiet " betek bremañ. Ma vefe c'hoarvezet an traoù a c'hoarvez bremañ 
hanter kant vloaz 'zo pa ne oa ket c'hoazh burutellet kement ar genreizhad eus 
an diabarzh, pa oa c'hoazh tud o krediñ en he zalvoudoù, en he dazont, he vije 
bet buan peurzistrujet Breizh.
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Un degouezh istorel pouezus-tre evidomp eo ar mare a vevomp. Ar youl da 

virout sevenadurioù 'zo, da virout da bobloù 'zo o fersonelezh met ivez d' an 
dud dre vras un darempred reizh gant an natur ha kenetrezo a gej gant un heug, 
dreist-holl a-berzh ar re yaouank, dirak ar pezh a zo bet degaset gant emled ar 
gevalaouriezh. Ar pezh a seblante n' eus ket pell 'zo kilstourmer a zeu da 
respont, evit lod, goulenn enebourien ar gevredigezh a-vremañ. Ur fed eo, anat 
d' am meno. Met evit ma teufe ur fed objektivel da vezañ ur fed politikel e tle 
strolladoù 'zo diazezañ o dielfennadur eus an traoù hag o stourm warnañ.

Hag-eñ e kompreno an Emsav, n' o deus ar re a stourm evit mirout d' ar 
Vretoned o yezh hag o sevenadur spi ebet da vagañ en ur bed kapitalour na glask 
nemet ar gounid : hag-eñ e c'hello skubañ mojenn ar Stad Vrezhon dieub en ur bed
digemm en ur welout n' eus ket tu da geñveriañ stad Vreizh bremañ gant hini 
Norvegia pe Suis kant vloaz 'zo.

Hag-eñ e kompreno ar re a nac'h kenderc'hel gant hent ar bed kozh emañ 
darn eus an talvoudoù ret evit krouiñ ur bed nevez e-barzh sevenadur o hendadoù,
gwelout ne c'heller stourm enep aozadurioù ramzel ha mac'homus ar bed a-vremañ 
nemet dre virout pe adreiñ buhez, war bep tachenn, d' ar c'humuniezhioù diazez 
ha denel, hag en o zouez dreist-holl d' ar broadoù bihan ?
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Eus ar respont roet d' an daou c'houlenn-se, eus e stumm politikel, eo 

liammet dazont Breizh hag hini ar bed a-bezh rak, moarvat, ur wech kroget ha 
startaet en ul lec'h bennak ar gerzhadeg davet ur gevredigezh nevez, ne vo ket 
tu da virout outi da genderc'hel.

* * *

Adsav sevenadurel Breizh, gouleier diwezhañ ur gouel oc'h echuiñ pe 
respont da anken ur bed dic'hoanag ? An diskoulm n' eo ket anat, met hag-eñ ne 
dalvez ket ar boan prederiañ war an toullad kudennoù a rae danvez ar pennad-
mañ ? Ur bern traoù a zo da vezañ studiet hag arnodet a-raok ne vefe damwelet 
diskoulmoù met dre an ober eo e vo kavet an hent, dre an ober ha burutelladenn 
an ober. Dibaboù resis evel an hini a zo da vezañ graet a-zivout an tredanvaoù 
atomel a zigoro an hent, ma 'z omp barrek d' o lakaat da dalvezout pe d' an 
nebeutañ da stourm e gwirionez evito.

C'hoant am boa diskouez ne oa kudennoù Breizh nemet un darn eus kudennoù 
kalz ledanoc'h met e c'hell dre se Breizh kinnig un doare diskoulm ha gwelout he
stourm skoazellet gant ur bern stourmoù all dre ar bed a-bezh ma oar hi ober eus
hec'h hini ur skoazell d' ar re all, un darn eus ar re all. N' ouzon ket hag-eñ 
ez on deuet a-benn. Hetiñ a ran e teuio reoù all d' hen ober, n' eo ket dre 
skrid hepken met er pleustr.

NOTENN : An nebeut gerioù n' emaint ket e Geriadur Roparz Hemon a c'hello bezañ 
kavet e Geriadur Armerzh ha kevredigezh (" Imbourc'h " niverenn 39).



128
Jorj GWEGEN

An euskareg er skolioù

Pet Euskareger a zo e Bro Euskadi ? Diaes eo lavarout. Evel e Breizh, ne 
zalc'h kont ebet an niveradegoù eus ar yezh implijet gant an dud. War a seblant 
e vefe war-dro 600.000 euskareger hiziv an deiz, da lavarout eo n' eus nemet un 
annezad diwar bevar gouest da gomz yezh ar vro. Ur c'hant mil bennak anezho a zo
o chom e Norz-Euskadi.

Buhezek-tre eo ar sevenadur euskarek en amzer a-vremañ. Da skouer, 68 levr
euskarek a zo deuet er-maez eus ar wask e 1972... da lavarout eo 6 pe 8 gwech 
muioc'h eget e Breizh er memes maread. 105 levr a zo bet embannet evit ar vugale
e-doug ar pemp bloaz tremenet. Bez' ez eus pemp kazetenn ha c'hwec'h kelaouenn 
skrivet en euskareg penn-da-benn, ha 18 all divyezhek pe deiryezhek.

An « ikastolaoù » e Su-Euskadi

An dra-se, koulskoude, ne c'hell ket rentañ kont eus nerzh ar vuhez 
sevenadurel euskarek. Er penn kentañ eus an oberiantizoù sevenet gant an 
emsaverien e teu an « ikastolaoù ». Petra eo un « ikastola » ?... Ur skol, 
krouet gant an Euskaregerien, e-lec'h ma vez kelennet an darn vrasañ eus an 
danvezioù en euskareg ; ne vez desket ar spagnoleg d'ar vugale nemet a-nebeudoù,
ha forzh penaos goude yezh ar vro. 25.000 skoliad a zo hiziv an deiz o studiañ 
e-barzh ikastolaoù Su-Euskadi ; aner eo lavarout pegen lorc'hus eo an Euskariz 
kar-o-bro da vezañ deuet a-benn da seveniñ un oberenn ken pouezus ! Gwelloc'h 
c'hoazh : e lise " Santo Tomas " e Donostia ( San Sebastian) e vez kelennet an 
holl zanvezioù-skol dre an euskareg !

N' eo ket bet aes tizhout ur seurt disoc'h koulskoude, anat eo ! Berzh ur 
bobl galonek an hini eo !
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E kuzh eo bet digoret ar skol-vamm gentañ e Donostia, un 20 vloaz bennak 

'zo. En ur ranndi eo e voe bodet evit ar wech kentañ bugale yaouank un nebeut 
familhoù euskareger. Fuloriñ a reas ar gouarnamant p' en doe anaoudegezh eus an 
dra-se. A-benn nebeut amzer koulskoude, e voe digoret klasoù a seurt-se un 
tammig e pep lec'h dre ar vro. Dre ma kreske niver ar skolioù-mamm euskarek eo 
bet rediet ar gouarnamant spagnat da blegañ. An ikastolaoù a zo deuet a-benn da 
vezañ anavezet gant gouarnamant Madrid evel ar skolioù dieub all. Skodennoù a 
vez roet dezho bep bloaz gant ministrerezh ar gelennadurezh.

Bez' ez eus ikastolaoù-mamm hag ikastolaoù kentañ derez (betek an oad a 14
vloaz). Kement a vugale hag ar skolioù spagnolek o devez e kalz kêrioù ha 
kêriadennoù !

Daoust da se, n' eo ket aes bezañ skolaer pe skolaerez en un ikastola. 
Gwall dreut eo ar gopr bep miz ! Skodenn ar Stad n' eo nemet ur sikour dister. 
Penaos ober neuze ?

Goulennet e vez arc'hant digant ar familhoù da gentañ. Muioc'h e tispign 
ar gerent o kas o bugel d' an ikastola eget d' ar skol spagnolek anat eo. Un akt
a feiz e dazont ar vro eo kas ur bugel d' ar skol euskarek !

Kalz tud pinvidik eus renkadoù etre ar c'hêrioù a zo a-du gant 
dieubidigezh Euzkadi hag a ro kalz arc'hant d' an ikastolaoù. (Disheñvel tre eo 
stad an traoù e Breizh war ar poent-se evel just ; bourc'hizien hor bro a zo bet
atav a-enep d' an emrenerezh.) Arc'hant a vez kaset ivez d' ar vro c'henidik 
gant harluidi o chom en Amerika-Kreiz pe Su-Amerika abaoe ar brezel. Setu perak 



e c'hell oberenn an ikastolaoù mont war-raok. Oberenn ur bobl en he fezh eo !

N' eus ket da grediñ koulskoude e chom didrouz atav buhez an ikastolaoù ! 
Pell alese ! An holl emsaverien ne welont ket er memes mod an hentennoù evit kas
ar stourm war-raok ! Da skouer, n' eo ket eeun ar gelennouriezh e-barzh an 
ikastolaoù. A-wechoù e vez graet ar skol en un doare hengounel hag a-wechoù all 
en un doare araokour. Mistri 'zo a gav gwelloc'h dezho ober gant an doareoù- 
skrivañ rannyezhel, ha lod all a implij ar skritur unvan. A-wechoù ez eo bras-
tre plas ar relijion e-barzh ar skolioù ; a-wechoù all n' eo ket asantet a youl 
vat d' an eurvezhioù katekiz gant ar vistri. N' eo ket gwall entanet an darn 
vrasañ eus an dud yaouank gant an traoù relijiel evel e broioù all kornog Europa
! En abeg da se e sav tabutoù a-wechoù etre ar vistri-skol hag ar gerent. 
Diforc'hoù bras a zo ouzhpenn-se evit pezh a sell ouzh menozioù politikel ar 
skolaerien. Lod anezho a fell dezho ur Vro-Euskadi sokialour ha lod all ur Vro 
frankizour ha « broadelour da gentañ ». Neuze e komprener splann n' eo ket 
didrouz buhez sevenadurel Euskadi! Ha daoust da se e teu da vezañ kreñvoc'h-
kreñvañ perzh an ikastolaoù e buhez ar Vro ! Framm un Euskadi dieub eo an 
Ikastolaoù ha surentez dazont ar yezh I
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An « ikastolaoù » e Nors-Euskadi

N' eo ket ken kreñv an emskiant vroadel e Norz-Euskadi, pell ac'hane ! N' 
eus nemet un Euskarad diwar zek o chom war diriad ar C'hwec'hkogn... ha n' eo 
ket yac'h-tre ekonomiezh Euskadi an Hanternoz pa geñverier anezhi gant ijinerezh
pouezus ar C'hreisteiz. Pouezusoc'h eo koulskoude roll Norz-Euskadi war dachenn 
ar yezh : un Euskareger diwar c'hwec'h a zo o chom kostez an Hanternoz.

Endra ma oa o kreskiñ niver an ikastolaoù er C'hreisteiz e save e kalon 
emsaverien an Hanternoz ar c'hoant hag an ezhomm d' ober kemend-all e Norz-
Euskadi. E 1969 eo bet roet lañs d' ar c'hlas kentañ evit eizh bugel euskarat e 
Norz-Euskadi. E burevioù ar Strollad " Enbata " e Baiona en em vode ar vugale da
gentañ holl. Da v-Biarritz eo bet dilerc'hiet ar c'hlas nebeut goude... ha da 
Arkaingoitze (Arcangues) evit echuiñ ar bloavezh-skol ! Setu 'ta un diverradur 
eus istor an Ikastola gentañ e Norz-Euskadi.

Buan-tre eo kresket niver an ikastolaoù adalek neuze. 300 bugel a oa er 
bloavezh-skol 1973-1974, ingalet etre 13 ikastola strewet dre vroioù euskareger 
an hanternoz. Daou glas a oa zoken e-barzh an div ikastola vrasañ : e Baiona hag
e Donapalegu (St Palais).

Meur a wech eo bet taget an ikastolaoù nevez digoret gant mistri ar 
skolioù lik hag ivez re ar skolioù kristen. Lod anezho a yae da welout ar gerent
evit o aliañ da chom hep kas o bugale d' ar skol euskarek. E Hazparne 
( Hasparren) da skouer, e oa rener ar skol gristen a-enep a-grenn d' an 
ikastola. Er memes kêr en deus lavaret unan eus ar guzulierien, e-doug ur 
vodadeg, ne oa an ikastola nemet un « oaled a varksouriezh ». E Maule, er 
c'hontrol, eo bet taget an ikastola gant ar skolaerien lik...
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Bremañ ez a kalz gwelloc'h an darempredoù etre an ikastolaoù hag ar 

skolioù ofisiel. Ur skolaer lik en deus kaset e vugel d' ar skol euskarek 
zoken ! Un tammig e pep lec'h dre Euskadi an Hanternoz, e weler bremañ mistri o 
lakaat un nebeut euskareg war roll-labour o c'hlasoù !

Bihan-tre eo Euskadi ar C'hwec'hkogn. Setu perak ez eo anavezet mat an 
ikastolaoù gant an darn vrasañ eus ar boblañs. It 'ta d' ober un dro du-se, ha 
c'hwi ' welo ! N' ho po nemet goulenn digant paotr ar stal-ispisiri pe digant ar
mesaer-deñved er menezioù : « Pelec'h 'mañ an ikastola dostañ », hag eñ a 
responto deoc'h diouzhtu pelec'h 'mañ, ha petra eo... lorc'h ennañ ar peurliesañ
!

Penaos o deus graet an emsaverien euskarat evit dont a-benn da vrudañ o 
stourm e-touez an darn vrasañ eus ar boblañs ?... Frouezh ar pennadoù-skrid 



niverus bet embannet e kazetennoù pemdeziek ar " Sud-Ouest " (! ) eo dreist-
holl. Kalz festoù hag abadennoù kanañ a bep seurt a vez aozet gant mestrezed an 
ikastolaoù, ar familhoù hag holl vignoned ar skolioù euskarek evit gounid un 
tammig arc'hant. Ha pep gwech e vez embannet ur pennad-skrid diwar-benn ar fest 
er c'hazetennoù, e-lec'h ma vez displeget hag adlavaret pep gwech ar perak hag 
ar penaos eus ar gelennadurezh dre an euskareg.

Ret eo bet paeañ 15 skolaerez er bloavezh-skol 1973-1974. Penaos 'ta en 
deus graet emsav euskarat an Hanternoz evit kas da benn e oberenn ? Diaes 
meurbet eo bet evel just. Sikouret int bet buan-tre gant ar c'huzulioù-kêr 
koulskoude. Ur sal a zo bet prestet d' an emsaverien evit ober skol enni, un 
tammig e pep lec'h. A-wechoù zoken o deus resevet an emsaverien ur skoazell 
arc'hant digant ar c'huzul-mañ-kuzul. E Donibane-Lohitzun (Sant Yann-Luz) 
dreist-holl eo bet prizius ar skoazell : div sal vodern-tre gant arrebeuri-skol 
enno, hag ouzhpenn-se ur yalc'hadig 25 lur evit pep bugel enskrivet... Ret eo 
resisaat diouzhtu emañ maer Donibane-Lohitzun hag un nebeut izili eus ar 
c'huzul-kêr a-du tamm pe damm gant ar gelennadurezh dre an euskareg !...

Kuzul-departamant ar Pireneoù-Atlantel a ro ivez ur skoazell bep bloaz d' 
an ikastolaoù : 33.500 lur nevez e 1974.

Pep familh a gas ur bugel d' an ikastola a dle paeañ ur skodenn bep miz : 
20 lur d' an nebeutañ er bloavezh-skol 1973-1974. Ar re binvidik a ro muioc'h, 
ha kalz muioc'h zoken, hag ar re baour a c'hell reiñ nebeutoc'h.
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An holl arc'hant a vez dastumet e-barzh kef " SEASKA " (" Ar c'havell "), 

ur gevredigezh bet savet evit ober war-dro an ikastolaoù e Norz-Euskadi (l). Ez-
ofisiel n' eo ket he fal dezhi « ober skol » koulskoude. Hervez al lezenn, n' eo
" SEASKA " nemet ur gevredigezh a ra war-dro difenn ar sevenadur euskarek. 
Abalamour da se ne c'hell nemet « ober skol » da vugale dindan c'hwec'h vloaz, 
da lavarout eo d' ar re n' int ket rediet da vont er skolioù ofisiel. Gwelet a-
dreuz e vez labour " SEASKA " gant Akademiezh Bourdel, aes eo kompren !

En desped da skodennoù ar gerent, skoazelloù ar vignoned, sikourioù ar 
c'huzulioù-kêr ha departamant, h.a., ne c'hell ket " SEASKA " dastum trawalc'h a
arc'hant da baeañ bep miz ar skolaerezed. Ret eo kavout ar pezh a vank dre 
hentennoù all : festoù, abadennoù gant kanerien ha sonerien, gwerzh pegsunoù, 
h.a.

Daoust d' ar strivoù-se e chom gwall dreut gopr ar skolaerezed : dindan ar
" SMIC " forzh penaos ! Unan eus ar mestrezed-skol he deus anzavet ouzhin tlee 
bevañ gant 100.000 lur kozh hepken bep miz ! Ar vachelouriezh pe live ar 
vachelouriezh o deus an holl anezho. Ret eo kavout al live deskamant-se evit 
bezañ engouestlet gant " SEASKA ".

Bremañ, ez a pep hini eus ar skolaerezed nevez d' ober ur staj pedagogel 
en un ikastola eus ar C'hreisteiz e-pad ur bloavezh-skol a-bezh a-raok dont en-
dro da gelenn da vat e Norz-Euskadi. Modern-tre eo ar gelennouriezh e skolioù- 
mamm ar C'hreisteiz : doareoù " Freinet " pe seurt-se a vez implijet.

Mat-tre eo an doare kelenn en ikastolaoù a dra sur. Rak, echu ganto o 
amzer-studi er skolioù euskarek en em gav an darn vrasañ eus ar vugale e penn 
kentañ ar c'hlasoù er skolioù ofisiel gall. Laouen-tre e vez ar gerent da vezañ 
bet fiziet o bugale er skol euskarek !... hag an dra-se a ra bruderezh eus an 
dibab ! Pep hini a oar bremañ e Norz-Euskadi e c'heller skoliata ur bugel dre an
euskareg ken mat ha dre ar galleg.

E gwirionez, n' eus diaezamant ebet evit skolidi an ikastolaoù d' en em 
ober ouzh ar skol c'hall, echu ganto o studioù er skol euskarek. Divyezhegerien 
a zo anezho a-raok mont d' ar skol c'hall. Zoken pa ne vez graet nemet gant an 
euskareg er gêr e c'hoariont e galleg gant bugale yaouank an amezeien 
c'halleger. Tapet o c'hwec'h vloaz ganto e oar div yezh holl vugale an 
ikastolaoù... Ken gallekaet hag e Breizh-Izel eo bet koulskoude ar vuhez 



kevredigezhel e Norzh-Euskadi !
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E derou an ikastolaoù e Norz-Euskadi e 1969 ha 1970, ne oa eus ar skolidi 

nemet bugale emsaverien. N' eo ket gwir bepred bremañ. Kerent 'zo a gas o bugale
d' an ikastola hep ober gant an euskareg er gêr ! Setu perak ez eus muioc'h-mui 
a vugale nann-euskareger o kregiñ gant o amzer-skol en ikastolaoù ; ret eo ober 
gant ar galleg tamm pe damm e derou ar bloavezh-skol evit lakaat ar re-se e-
barzh ar jeu. A-nebeudoù e tigresk plas ar galleg, hag un nebeut mizioù goude ne
vez graet nemet gant an euskareg.

An " ikastolaoù " : ur skouer evidomp-ni, Bretoned !

Ar pennad-mañ a ziskouez splann ez omp chomet war-lerc'h e Breizh evit 
pezh a sell ouzh kelennadurezh hor yezh. Ar pezh a zo bet graet e Norz-Euskadi a
c'hellfe bezañ graet ivez e Breizh, hag e Breizh-Izel dreist-holl. Ken fall eo 
stad ar yezh e Norz-Euskadi hag e Breizh-Izel, ken kreñv gwaskerezh ar Stad ha 
ken gouzañvus an darn vrasañ eus ar boblañs... ha koulskoude eo bet kaset war-
raok en un doare estlammus ar stourm evit ar yezh.

(1) Chomlec'h : " SEASKA ", Musée Basque, rue Marengo, 64100 Bayonne.

LEVRIOU BREZHONEK KOZH HA NEVEZ
Embannadurioù AL LIAMM - Niverennoù kozh AL LIAMM
a vez kavet e ti Daniel GIRAUDON
30, straed Kerarpont - 22300 LANNUON
35 04 90
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NOTENNOÙ

Hor Mignoned

Kresket eo adarre ar familh e ti Jaume ha Gwenola ROSSINYOL. Ur mab a zo ganet, 
goude Mona-Nuria ha Garsenda setu Jordi, Erwan, Jaume, Yann, d' ar 6 a viz 
Meurzh e Ourvez-Naoned.

Nolwenn, Gurwal hag o zud Patrick LE BOULICAUT ha Gwenola OLLIVIER a zo stad 
enno o kemenn deoc'h ganedigezh Solenn, e Roazhon, d' ar 28 a viz C'hwevrer.

Hor gwellañ gourc'hemennoù d' hor mignoned.

Profoù

Miz GENVER 1975 : 
Y. G. Hanus, 10 lur ; J. Konan, 30 ; Brezhonegerien eus Naoned, 10 ; Y.-V. 
Renault, 30 ; A. Gachet, 9 ; M. Gourlaouen, 10 ; M.-J. Marot, 15 ; G. Hervieu, 
25 ; A. Le Floc'h, 5 ; J. Corre, 10 ; G. Latimier, 30 ; dizanv, 30 ; L. 
Bihannig, 69 ; L. Bothorel, 30 ; T. Caulet, 65 ; A. Souffes-Despré, 85 ; C. 
Barbotin, 15 ; Y. ar Beg, 200 ; A. Queffeleant, 30 ; Y. Gueguen, 165 ; dizanv, 
598,29 ; Urzh St Yann, 470 ; F. Vossen, 22,22 ; A. Herry, 60 ; H. Latimier, 30 ;
G. Rolland, 28 ; L. Orhand, 15 ; J. de Lesquen, 15 ; M. Maze, 10 ; F. Guilloux, 
13 ; D. Giraudon, 20. 
- War un dro : 2 154,51 lur.

MIZ C'HWEVRER : G. Bailloud, 15 lur ; X. Le Gossec, 15 ; J. Gueguen, 200 ; A. 
Coquio, 15 ; J. Konan, 59 ; R. Bizien, 5 ; H. Le Lan, 85 ; Y. Miniou, 10 ; G. 
Kernevez, 5 ; Y. Guiomard, 10 ; F. Kervella, 95 ; Diaouled ar Menez, 400 
(Skodenn skoazell) ; J. Renault, 15 ; H. Grouhel, 10 ; J.-M. Tilly, 15 ; F. 
Nedeleg, 50 ; Y. Bonvallet, 10 ; J.-P. d'Haese, 10 ; M. Runpaot, 5. 
- War un dro : 1 029 lur.

3 183,51 lur hon eus bet abaoe derou ar bloaz. Bennozh Doue d' an holl 
brofourien !

Profoù d' an Embannadurioù

Ur prof 140,00 lur a zo bet graet da Embannadurioù Al Lianun gant " Ti an Emsav 
" eus Brest.
Yann-Erwan Haspot : 100 lur.
Trugarez d' ar brofourien.
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863 C'houmananter

E derou miz Ebrel e kontemp 863 c'houmananter, lodennet evelhen : Aodoù-an-
Hanternoz, 128 ; Penn-ar-bed, 203 ; I1-ha-Gwinum, 87 ; Liger-Atiantel, 96 ; Mor-
Bihan, 64 ; Rannvro Bariz, 122 ; Departamantoù all, 86 ; Afrika an Hanternoz, 



1 ; Afrika Du, 5 ; Iwerzhon, 11 ; Kembre, 15 ; Skos, 2 ; Bro-Saoz, 5 ; Bro-
Alamagn, 9 ; Italia, 1 ; Helvetia, 2 ; Izelvroioù, 5 ; Belgia, 6 ; Bulgaria, 1 ;
Polonia, 1 ; Stadoù-Unanet, 5 ; Kanada, 4 ; Haiti, 1 ; Aostralia, 1 ; Ceylan, 
1 ; China (Taiwan), 1.

Ret eo anzav n' hon eus ket gonezet koumananterien, peogwir e oa 864 an niver 
anezho e miz Gwengolo diwezhañ. Resisoc'h eo lavarout hon eus kollet, neket 1 
c'houmananter abaoe ar miz-se, hogen 65, peogwir ez eus bet en tu all 64 
c'houmananter nevez o tont davedomp.

Perak o deus kuitaet ac'hanomp un toullad eus hor skoazellerien ? Setu abegoù, 
d' hor meno :
1) Harz-labour ar Post : chomet eo " Al Liamm " pevar miz hep dont er-maez. E-
pad an amzer-se, kalz a zo chomet hep kas o adkoumanant.
2) Gant kresk ar prizioù, berr eo an arc'hant gant meur a hini hag e ranker 
krennañ war dispignoù 'zo...
3) Kalz a goumanantoù-bruderezh a oa bet graet ha lod eus al lennerien nevez-se 
n' o deus ket kendalc'het gant studi ar brezhoneg.

Evel ma 'z eo bihan evelato niver hol lennerien, ar sifrennoù roet n' o deus ket
a wir dalvoudegezh ; n' eus ket tu da lavarout o sellout outo e vez lennet 
muioc'h a vrezhoneg e lec'h-mañ-lec'h. Dre ma vez graet bruderezh efedus en ur 
gêr, en ur rannvro, e c'hell kemmañ kalz ar sifrennoù. Menegomp er feur-se 
skouer ar gelaouenn Evid ar Brezhoneg, hag a gont kalz a lennerien e Bro-Dreger 
e-lec'h m' eo bet krouet ha m' he deus kavet harperien a-zoare.

D' hor meno ez eus bremañ, e Breizh hag en Estrenvro, ouzhpenn 5 000 den a vije 
gouest da lenn AL LIAMM (ar re zigoumanantet abaoe krouidigezh ar 
gelc'hgelaouenn a zo niverusoc'h bremañ eget ar re goumanantet). Echu eo ar mare
ma vodemp tost da vat an holl re zesket war ar yezh, ha zoken reoù damzesk pe 
dizesk warni, hogen a venne skoazellañ memestra. War goazañ ez eo aet, a-hervez,
kementad ar seurt stourmerien en Emsav.

Niverennoù kozh " Al Liamm " da werzhañ

Prenañ a c'heller an niverennoù kozh meneget da heul :
- 1, 4, 5, 6, 29, 43, 53, 63, 64, 65, 67, 69 betek 168 (nemet an niverennoù 98 
ha 100 hag a zo diviet).
Prix an niverennoù a zo :
- 1, 4, 5 : 4 lur pep hini ;
- an niverennoù all : 7 lur pep hini (nemet an niverennoù 65, 116, 151 hag a 
goust 9 lur pep hini, an niverenn 166-167 hag a goust 12 lur).
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Tu a zo da gaout a-hend-all ar bloavezhioù klok-mañ evit 40 lur pep hini :
- 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) ; 72 (150-155) ; 73 (156-161) ; 74 (162-167).

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. - An niverennoù a vez kaset, kuit a vizoù-
post.

Un tammnig muioc'h diwar-benn al laboused

Un tammig sabatuet on bet e gwir gant an doare ma c'hoari ar C'hivijer gant an 
anvioù laboused ha gant e dan o klask sevel ur c'heriaoueg gant yezhoù pennañ 
Europa - hag ivez gant entan ken bras-all hor breur yaouank tramor R. ap Siôr - 



hag eñ oc'h anzav, pe o tamanzav n' en deus siwazh nemet un anaoudegezh verr ha 
diglok eus al loened-se.

Pezh a damallan outañ eo en deus graet gant ar geriadurioù a anavezomp holl hep 
en em c'houlenn hag-eñ e oa gwir pe resis pep tra enno. Ne lavaran ket n' eo ket
gwir ar gerioù brezhonek en deus kavet. Anvioù gwir int evel just. Klevet int 
bet holl e tu pe du gant den pe zen ; ha klevet mat emichañs. Ha da c'houde ? Da
c'houde ez eo bet lakaet deomp keñver-ha-keñver gant an anv brezhonek an anv 
gallek. Pezh a vezer o c'hortoz, a lavarot din, en ur geriadur brezhoneg-galleg 
pe galleg-brezhoneg. A dra sur !

Ar gwir 'm eus avat d' en em c'houlenn penaos eo deut ar ger-mañ-ger gallek d' 
en em gavout e-keñver ar ger-mañ-ger brezhonek. Daoust hag-eñ e oa dizoloer ar 
ger brezhonek un den barrek war ar skiantoù-natur dre vras pe war al laboused da
nebeutañ, pe daoust hag-eñ en doa lakaet e fiziañs e onestiz un den hag a 
anaveze mat-tre al laboused, hag a gave dezhañ ouzhpenn e ouie ken mat galleg ha
brezhoneg ? Ne ouzon dare. Met pa lenn unan traoù evel « boku : sorte de 
cormoran » pe « grive de la côte : drask-aod », pe « roitelet : laouenan(ig) », 
pe traoù all sabatuusoc'h c'hoazh kant gwech, e c'hell chom d' en em soñjal, hag
en ur skrabañ e benn, en em c'houlenn difeson-tre : « Petra an diaoul ? »

Nann. Un dra 'zo anat : n' heller ket bezañ war un dro ur saver geriadurioù hag 
ur skiantour war an Natur. Ur gudenn a amzer eo : n' en devez ket un den amzer 
a-walc'h d' ober an daou dra. Ha ne vo peurvat ar geriadurioù nemet pa vint 
savet, n' eo ket gant un den, met gant un strobad tud, pep hini ur mailh war e 
zanvez.

Met ouzhpenn se a zo ! C'hoarvezout a ra e galleg hag e brezhoneg pezh a 
c'hoarvez e holl yezhoù bev ar bed, gant ma vezont komzet war un dachennad-douar
ec'hon a-walc'h : kavet e vez pemp pe c'hwec'h anv da nebeutañ evit labous-pe-
labous (pe evit plantenn-pe-plantenn, pe evit c'hwil-pe-c'hwil) ha, gwashoc'h, 
anv-pe-anv a c'hell talvezout a-wechoù da envel meur a seurt labous. Ha setu 
perak o deus en em glevet holl dud ar bed da reiñ d' ar seurt-mañ-seurt un anv, 
hag un anv nemetken.
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Hag evel-se pa vez lavaret pe skrivet Sula bassana e oar an holl petra eo, hep 
aon da faziañ ; pep hini eus e du o c'hallout soñjal en e yezh dezhañ e-unan pe 
« morskoul » (brezhoneg), pe « hugan » (kembraeg), pe « gannet » (saozneg), pe «
Jan van Gent » (hollandeg), ha me 'oar...

Lezomp eta ar galleg gant ar C'hallaoued ha klaskomp en em zelc'her evel tud 
deut d' o oad-gour, ha poellek, ha kempouezet mat. Hag en em lakaomp diouzhtu d'
ober an dra gentañ ha ret, da lavarout eo studiañ al laboused.

Ret-mat eo da unan dont da vezañ barrek a-walc'h da vezañ gouest da anavezout ar
muiañ ar seurtoù ar gwellañ dre o stumm, dre o livioù, dre o doareoù, dre o 
dalc'h, dre o c'han, dre o neizh, dre o vioù. Ha seurtoù 'zo, m' hel lavar 
deoc'h, n' int ket aes da ziforc'hañ ! Evit se e vez kavet levrioù mat-tre (ar 
re wellañ evel just e saozneg, pe troet eus ar saozneg), enno, n' eo ket 
luc'hskeudennoù, met kentoc'h tresadennoù liv graet a-ratozh-kaer evit lakaat 
anat perzhioù 'zo eus labous-pe-labous o tiskouez deoc'h penaos ez eo disheñvel 
eus ar re all ha penaos ivez e c'hell bezañ lakaet ezel eus ar strollad-mañ-
strollad.

Anavezout a ran evel-se pemp « pennduig » disheñvel o ouennañ en hor bro. 
Disheñvel int dre o livioù, dre o dibab lec'h-pe-lec'h da sevel o neizh, dre an 
danvezioù a implijont da fardiñ anezho. Da dra, tennañ a ra a-walc'h (ha kalz 
zoken) pep hini ouzh ar re all dre e stumm, dre e zoareoù ha dre kalzik perzhioù
all evit ma vefent holl anvet « pennduiked » ha lakaet a-gevret en hevelep 
gener, ar gener « Parus ».

Ha setu ma tegouezhan gant ul labousig all gant dres an hevelep doareoù ouesk ha
bliv ha va fennduiked. Gant dres an hevelep stumm... dres ?... sell 'ta pegen 



hir eo e lost !... Hag evit ur wech emañ ar chañs ganin : sell 'ta ! Mont a ra 
diwar wel dre un toullig bihan en ur voull ginvi a-istribilh ouzh ur vodenn 
lann... ur voull ginvi arc'hant o luc'hiñ dindan an heol, ur marzh sellout 
outi... kaeroc'h neizh n' em eus gwelet biskoazh, nann... nemet hini al labous-
kelien (1) e ve. Gwelomp !... ur pennduig ha n' eo ket marteze ur pennduig... 
penaos 'ta ? Pelec'h emañ taolenn ar pennduiked e-barzh va dornlevr ?... Ha ! 
setu. Hag ar chañs a zo ganin adarre ; rak amañ 'mañ, e-traoñ ar bajenn... ur 
pennduig eo goude holl... met, gortoz, paotr, arabat mont re vuan... me 'ouie 
mat e oa un dra bennak... nann, nann, ur gwir bennduig n' eo ket ; daoust ma vez
anvet « pennduig » en... unan, div, teir, peder, pemp yezh all da nebeutañ. Setu
amañ ur gavadenn ! Ul labous ouzhpenn a anavezan. Kaer ar vuhez !

Pa anavezin, pe dre ma teuin tamm-ha-tamm da anavezout mat al laboused, neuze 
avat ha neuze hepken e c'hellin goulenn digant va c'hamalad kozh Per ar Gêrdev 
pe Yann Meilh-ar-Roz petra eo al labous-se gant an doareoù-mañ, hag a ra e neizh
el lec'h-mañ-lec'h, hag a zo e vioù al liv-mañ-liv... Gwelloc'h, mont a rimp hon
daou d' ober ur sell ouzh an neizh, pa c'hello-eñ dioueriñ ur c'hardeur bennak. 
Ha, ma 'z eo mare ar re vihan, e c'hellimp gwelout meur a wech ar par hag ar 
barez o tont, gant biskoulenn-pe-viskoulenn guilh ha chugus en o beg.
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- « Ur pintig-lann (2), » a lavaro din.
- « Tres ur pennduig 'zo un tammig warnañ. »
- « Ya... Ha n' ouzon ket hag-eñ 'm eus ket klevet un bennak o lavarout " 
pennduig-lost-hir " ; met ni a lavar " pintig-lann " amañ. »

Ha setu unan eus an doareoù-enklask. Met ar goulennoù a c'hell bezañ liesstumm, 
evel just, ha diaes a-wechoù. Ha siwazh ! ret eo alies gortoz hir amzer a-barzh 
kaout ur respont dereat. Ha bezañ sur !

Rak Per pe Yann, pe ur Per all, pe ur Yann all, a c'hello lavarout deoc'h : « An
anv gwir a zo ... (amañ ur ger gallek bennak) » ; pe c'hoazh : « Ha me n' ouzon 
ket avat ! » dre ma kavo dezhañ n' eo ket « mat » an anv a anavez ; pe neuze n' 
eus forzh petra. Ha pa lavaran « n' eus forzh petra », kredit ac'hanon. Peadra 
da chom skodeget, zoken pa vezer boas da glevout n' eus forzh petra ha da chom 
hep souezhiñ rak an traoù souezhusañ.

P' hor bo kavet ur bern anvioù - ha bezit sur e vo en o zouez an holl re a vez 
kavet er geriadurioù - ha pa vimp bet gouest da stagañ pep hini ouzh ur « seurt 
» e pep korn-bro, neuze e c'hellimp klask ober un dibab ha sevel ur geriadur 
unvan ; evidomp ; ma c'hellimp holl gwelout an hevelep skeudenn dirak daoulagad 
hor spered pa vo meneget anv-pe-anv tu-pe-du.

A-walc'h evit ar wech-mañ.

Andrev GELLEG.

G. S. : Pezh a zo mat e danevell ar C'hivijer eo ar pennad diwar-benn ar 
rouzegig. Setu an doare !

(1) Regulus regulus, kembraeg : Dryw Eurben.
(2) Aegithalos caudatus, kembraeg : Titw gynffon-hir.

Notennoù war " Eñvorennoù ur c'hlasker-neizhi "

Kalz a dud a zo bet dedennet gant pennad hor c'henlabourer Kivijer war al 
laboused, bet embannet war an niverenn 166-167. Setu amañ un notennig adarre hag
a zo bet kaset gant Andrev Gelleg. Da heul e vo kavet ivez respont an aozer.

Morse n' em eus klevet an anv « rouzegig », na « rouzegan » kennebeut all.
Met pennadig Kivijer diwar-benn al labous-se a ziskouez anat ez eo Prunella 



modularis, hag a zo anavezet amañ e rannvro Douarnenez dindan an anv « gwrac'hig
» pe « gwrac'hig ar c'harzh » (Kembraeg : « llwyd y gwyth »).

Ha sur a-walc'h e vez anvet « fauvette » e galleg rannvro ar c'h-Kivijer, 
e-giz ma vez graet amañ. Hag evel ma vez graet marteze - n' on ket aet da welout
! - gant ar werin e Bro-C'hall. Ha studiet eo bet end-eeun al labous-se ur 
c'hant hanter-kant vloaz bennak 'zo gant ar gall Vieillot, ha meneget gantañ 
dindan an anv « fauvette de haie » (ar c'harzh adarre ! ) ; ha war e lerc'h eo, 
ma ne fazian ket, e voe anvet ar gener-se « Prunella ». Ha furchit er 
geriadurioù a anavezomp - pezh en deus graet sur ar c'h-Kivijer - e kavit 
keñver-ha-keñver an daou c'her « rouzegan » ha « fauvette » ; hag ar stumm « 
rouzegan », hervez a gomprenan. 
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Ma ! na kasaus eo an holl draoù-se ! Rak ar « rouzegig » (Familh 

Prunellidae) n' eo tamm ebet ur « fauvette » (Familh Sylviidae, gener Sylvia ; 
ket muioc'h eget na deo al « laouenanig » ur « roitelet ». An anv degemeret hag 
implijet gant ar c'hallegerien a ra war-dro al laboused a zo « accenteur mouchet
».

Kement-se a ziskouez deoc'h, n' eo ket va c'harantez ouzh ar galleg, met 
ez eo ret diwall spontus rak ar geriadurioù, hag a c'hell lakaat ac'hanoc'h d' 
ober fazioù bras, evel e daouzekvet linenn eil pajenn geriadur Kivijer, hag a 
dlefe bezañ, nemet em bije faziet va-unan penn-da-benn adalek ar « vioù, glas 
glan, a zo ur marzh o gwelout ! » :

Prunella modularis
Brezhoneg : Gwrac'h-ar-c'harzh, rouzegig 
Hollandeg : Heggemus (?)
Svedeg    : Järnsparv
Saozneg   : Dunnock, Hedge-sparrow 
Alamaneg  : Heckenfraunelle
Galleg    : Accenteur mouchet
Spagnoleg : Accentor comun
Italianeg : Passera scopaiola

Ma talv ur seurt roll d' un dra bennak !

Gwelloc'h e vije bet ganin kavout, da skouer, un bennak dindan ar stumm :
Turdus pilaris, an drask glas 
   -   philomelos, ar vilvig 
   -   viscivorus, an drask 
   -   iliacus, ar bouzevelleg
hag all...

Ma 'm bije bet un tammig muioc'h a amzer em bije karet mont un tammig donoc'h 
gant va c'henvreur Kivijer en e eñvorennoù, am eus kavet bourrus-tre. Dre meur a
abeg. Met dre ma tiskouezont splann e garantez ouzh an Natur, pezh a seblant din
bezañ rouez a-walc'h en amzer-vremañ. Evit ur wech all e vo, spi am eus.

Andrev GELLEG.

Setu amañ ar pezh a respont Kivijer a-zivout pennad Andrev Gelleg :

« Ne oa ket va soñj sevel ur pennad gouiziek diwar-benn al laboused, hag 
er pezh a sell ouzh ar geriadur n' on chomet, en diwezh, nemet gant un hanter-
kant anv bennak, e-touez ar re anavezetañ goude bezañ kroget gant tri-ugent. 
Diaes-tre eo sevel ur seurt labour. Mont a ris da Vrest, a-ratozh, da deurel ur 
sell, e lenndi kêr, ouzh levrioù evnoniezh, ha seul vui ma lennen, seul 
luzietoc'h e teue an traoù da vezañ em spered. Savet em boa ur roll ivez e 
portugeg ha goulennet e ali gant un den o chom e Brazil ; ma, n' omp ket deut a-
benn d' en em glevout ken fall e oa hor geriadurioù : un anv hepken a servije, 
a-wechoù, evit daou pe dri labous disheñvel ! Ar souezhusañ-holl eo kudenn anv 
va « rouzegig », a ranko bremañ bezañ advadezet e galleg, ul labous ken boutin-



all !
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Ur fazi mouladur a garfen e vije reizhet : " golvaneg kaer " a dle bezañ "

golvaneg kaner ". »

KIVIJER.

Lizhiri

Digant ur paotr yaouank, Mikael Briant, hon eus bet adarre ar ger-mañ diwar-benn
kudenn an anvioù evned :

« Un nebeut evezhiadennoù a garfen ober diwar-benn ar roll anvioù evned en
deus lakaet Kivijer embann en niverennoù diwezhañ Al Liamm. D' am soñj-me 
Kivijer a fazi o reiñ ar ster gallek « troglodyte » d' ar ger « laouenan » a 
dalvez « roitelet » e galleg, ha « troc'han » a dalvez « troglodyte » en hevelep
yezh. Me, bepred, n' em eus biskoazh klevet, e korn-bro Lanuon, nemet ar ger 
kentañ, gant ar ster « roitelet » ha distaget : laouenan, laouenen, pe lawitenn.
E-lec'h « troc'han » e lavarer du-mañ, hag en ul lod mat eus Bro-Dreger, a gred 
din « lawitouz » (gourel). Evit an dud ha n' oufent ket mat-kaer petra eo an 
daou evn munut-mañ, e c'hellan aliañ dezhe (m' o deus c'hoant) prenañ ul levr-
dorn bennak a gavint aes a-walc'h moarvat war ar marc'had.

A-hend-all, kavout a ra din e vefe reishoc'h skrivañ « golven » e-lec'h « 
golvan » da envel ur filip. Golvan a zo hep mar ur ger leonek evel « loan » 
(loen) da skouer. Pinvidikoc'h ha brezhonekoc'h a-galz eo liesterioù golven : 
golvened, golvini, gelven. (Gw. ivez an anv tiegezh Golven.)

Va gwellañ gourc'hemennoù da Givijer. »

(An anvioù laboused, pesked, plant hag all a zo disheñvel hervez ar broioù, ha 
n' eo ket e brezhoneg hepket. Ne vern penaos n' eo ket souezhus e rafe an dud, e
lec'hioù zo, « laouenan » eus an daou evnig-se. Da skouer e Treger ar gerioù « 
lawitenn » ha « lawitouz » a zo tost heñvel.)

Hol lennerien a gendalc'h da vezañ dedennet gant al laboused. War-lerc'h pennad 
Kivijer hon eus bet ali A. Gelleg div wech, ur lizher gant hor c'houmananter 
kembreat R. ap Siör, unan gant hor c'heneil Goulven Pennaod ; setu bremañ unan 
digant ar C'hatalan J. C. Cid :

« Lennet em eus lizher R. ap Siôr en niverenn 168. Eñ a roe deoc'h, e 
kembraeg, troidigezh listenn an anvioù laboused a oa bet embannet en niverenn 
166-167.

Me 'zo ur c'hatalan hag e c'hellan reiñ deoc'h an droidigezh e kataloneg 
hag an okitaneg :

142
BREZHONEG KATALONEG OKITANEG
ALARC'H cigna cigne
ALC'HOUEDER aiosa lauseta
BEUF ? bovet
BOC'HRUZIG pit roig coiros
BRAN corb corb
BREANIG ? ?
BULTUR voltor voltor (aglàs)
KANNEREZ-DOUR pastorella pastorela (galapastre)
KAOUENN mussol chot
KAZEG-KOAD picot pic verd
KAVAN graila gralha



KEFELEG becada becada
KEGIN gaig gag
KERC'HEIZ garsa roja serpatier
KILHOG-GOUEZ faisà faisan
KILHOG-INDEZ gall d'indi piot
KLUJAR perdiu perditz
KLUJAR-SPAGN pintade pintarda
KOAILH guatila catla
KOUKOUG cucut cocut
DIREDIG-STER bemat pescaire arnièr (martin pescaire)
DRASK griva tord
DRED estomell estornèl
DUBE colom colomb
EOSTIG rossinyol rossinhol
ERER àguila agla
FALC'HUN falco falquet
FLAMMEG flamenc flamenc
GARAN grua grua
GOLVAN pardal passerat
GWAZ oca auca
GWAZFALC'HUN astor astor
GWENNELI oreneta ironda
GWENNILI ST-MARZHIN martinet martinet (balestièr)
C'HWIBON cigonya cigonha
HOUAD ànec anet (rit)
LAOUENAN ? traucabartàs
LINEG ? linota
MOUALC'H merla mèrle
PABOR cardina cardelina
PAUN pao pavon
PENNGLAOU marengo mesenga
PEROKED Lloro (papagai) perroquet (papagai)
PIG garsa agaça
PILIKANT pelica pelican
PINT pinsà pinsard
ROUZEGAN picamosques boscarlar
SERAN canari senilh
SKOUL milà milan
SKREV gavina gavina
SPARFEL astoret astoret
STRUSKANVAL estruç estruci
TURZHUNEL tórtora tortora
YAR gallina galina

Va meuleudi evit ho kelaouenn ken dudius. Daoust hag hoc'h eus 
koumananterien all e Perpignan ? ha reiñ din o chomlec'hioù ? Me a blijfe din 
komz brezhoneg gant tud all.

(Deskiñ a ran brezhoneg gant ar Skol dre Lizher.) ».

Keloù eus Skol an Emsav

Reiñ a ra da c'houzout Skol an Emsav e vo dalc'het daou gamp ganti en hañv-mañ :

- unan e PLOVEILH eus ar Sul 3 a viz Eost d' an noz d' ar Yaou 14 d' an noz ; 
digor e vo ar c'hamp-se d' an holl re o deus kroget da studiañ brezhoneg abaoe 
d' an nebeutañ ur bloaz, evit gellout komz ha deskiñ traoù e brezhoneg. Ar 
brezhoneg a vo yezh ar c'hamp studi-se, ne vo ket aozet a gentelioù evit ar 
rummad uhel, an holl vrezhonegerien ampart a raio war dro an deraouidi. N' eus 
nemet 52 blas, neuze eo ret d' ar re a fell dezho kemer perzh reiñ buan o anv da
dTangi Louarn, 40, rue des Châtaigniers, 44000 Nantes ;



- an eil kamp a vo dalc'het eus ar Sul 7 a viz Gwengolo d' ar Yaou 11, e PONT 'N
ABAD. Ne vo digor hennezh nemet d' ar vrezhonegerien barrek da heuilh un diviz 
ha da zisplegañ o menozioù. Hetiñ a ra Skol an Emsav e teuio trawalc'h a dud d' 
an devezhioù studi-se evit gellout o gouestlañ d' un eskemm menozioù war ar 
c'hresk armerzhel, an diorroadur armerzhel a fell deomp evit Breizh hag e-touez 
ar c'hudennoù-se kudenn an tredanvaoù nukleel. Klasket e vo aozañ ivez un 
toullad prezegennoù war an danvezioù all evit " diskuizhañ " un tamm ar 
speredoù. Ne c'hello bezañ aozet mat seurt devezhioù studi nemet ma teu un niver
bras a-walc'h a dud, goulennet e vez eta d' ar re a vefe dedennet skrivañ ar 
buanañ ar gwellañ da Herve Latimier, 7, avenue du Doyen-Colas, 35000 Rennes, en 
ur lavarout e pe seurt doare e c'hellont kemer perzh.

Embannet eo bet daou begsun gant Skol an Emsav, unan evit brudañ GOUEL AR 
BREZHONEG bet treset gant Jakez Derouet, egile a-enep an tredanvaoù nukleel " 
NANN D'AN DISTRUJ NUKLEEL " bet treset gant Malo Louarn. Tu a zo da gaout anezho
evit 2 lur gall pep hini, en ur gas an arc'hant hag ur golo-lizher timbret da 
Skol an Emsav, 30, place des Lices, 35000 Rennes.

Klasket e vez ivez gant Skol an Emsav aozañ " kampoù war ar maez " e Bro-Dreger 
hag e Kernev e miz Gouhere hag e miz Gwengolo, digor, evel just, d' ar re a zo 
dija barrek mat war ar brezhoneg " lennegel " peogwir e vo lezet pep stajiad e-
pad eizhtez pe ouzhpenn e-unan en un atant. Evit kaout titouroù resisoc'h, 
skrivañ da Erwan Olier, 7, boulevard Burloud, 35000 Rennes.
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Kampoù " Brezhoneg Yezh Vew " (Al Leur Nevez)

E-pad an hañv a zeu ec'h aozo Brezhoneg Yezh Vew eizh rummad devezhioù studi.

E miz Gouere :

- Ur rummad devezhioù studi hollvrezhoneg e Lokournan eus as sul 20 d' an noz d'
ar sul 27 pe d' ar yaou 31, beure. Pouezet e vo e-pad an devezhioù-se war daou 
dra : 1) darempredoù stank gant brezhonegerien ar c'horn-bro ; 2) ober war-dro 
danvezioù a bep seurt e brezhoneg.

- Daou rummad eil derez (divyezhek) unan e Landemev, unan e Menez Kamm, o daou 
eus ar sul 13 d' an noz d' ar sul 20 d' ar mintin.

E miz Eost :

- Ur rummad evit deraouerien aozet e Menez Kamm evit tud na ouzont netra pe 
dost, eus ar sul 17 d' an noz d' ar sul beure, 31.

- Ur rummad eil derez (divyezhek) evit tud o teskiñ abaoe ur pennadig amzer, eus
ar sul 24 d' an noz d' ar sul 31 diouzh ar beure, e Kastell-Paol.

- Tri staj war ar maez :
- unan e-pad pemzektez kentañ ar miz tro-dro da Gastell-Paol ;
- daou e-pad eil pemzektevezh ar miz, unan tro-dro da Lesneven, unan er vro 
bagan gouestlet, ma 'z eus tu, d' ar c'hoariva.

Ar re a fell dezho gouzout muioc'h diwar-benn ar c'hampoù-se a c'hell skrivañ d'
an Ao. Ollivier, Glazvezenn, Al Lividig, 29238 Brignogan, en ur lakaat ur golo-
lizher timbret evit ar respont.

Eil Gouel ar Brezhoneg 



Warlene e oa bet aozet e Gwengamp gant Al Leur Nevez, Ar Falz ha Skol an Emsav, 
kentañ " Gouel ar Brezhoneg ". Daoust d' an diouer a sikour, en devoa graet 
berzh a-walc'h evit ma vefe bet c'hoant adkregiñ er bloaz-mañ.

Daou bal a zo d' ar gouel-se : diskouez d' ar bobl vrezhoneger ar pezh a vez 
graet e brezhoneg evit diorroadur hor sevenadur met ivez reiñ d' an holl tri 
devezh a blijadur en hor yezh, ar pezh a zo un arouez eus buhez ar brezhoneg war
bep tachenn. Setu perak e vo kavet, er bloaz-mañ evel warlene, diouzh un tu 
abadennoù, lod anezho graet gant tud eus ar vro e lec'h ma vez ar gouel, hag 
ivez un diskouezadeg eus ar pezh a vez graet e brezhoneg war dachenn an 
artisanelezh, an embann, ar skeudennerezh.

E Kastell-Paol ha tro-war-dro 'vo ar gouel, d' ar 16, 17 ha 18 a viz Mae. Setu 
dre vras roll an traoù :

- D' ar gwener d' an noz : sonerezh ha kan relijiel e Iliz-Veur Kastell.

- D' ar sadorn goude kreisteiz : da 3 eur, en ul lec'h, pezhioù-c'hoari ha 
kanaouennoù (Strollad Sizun ha Strollad Beilhadegoù Treger). En ul lec'h all un 
eskemm menozioù etre dileuridi eus ar strolladoù politikel a asanto kas unan, 
war dazont ar brezhoneg hag ar politikerezh da vezañ renet war an dachenn-se.

- D'ar sadorn d' an noz : c'hoariva c'hoazh gant Strollad Skol-Veur Vrest ha 
Strollad ar Vro Bagan.

- D' ar sul goude kreisteiz : Gouel-Diskouezadeg artizaned, strolladoù 
sevenadurel, c'hoarioù ha kenstrivadegoù a bep seurt, kenstrivadeg c'houren evit
Bro-Leon a-bezh (ur maout da c'hounit).

- D' ar sul da noz, evit klozañ : Fest-Noz... evel just, gant meur a ganer ha 
soner brudet e Breizh.

Resisadurioù a vo roet diwezhatoc'h evit al lec'hioù hag an eurioù. Pedet eo ar 
Vrezhonegerien da zont niverus d' Eil Gouel ar Brezhoneg e Kastell-Paol da 
ziskouez nerzh hor yezh, ha da gaout plijadur.

Kendalc'h ar Yezhoù Keltiek

Rakkemennad :

Embann a reomp a-berzh Conradh na Gaeilge (Kevre an Iwerzhoneg) ez eo divizet 
gant an aozadur-mañ bodañ ur C'hendalc'h eus Emsavioù ar Yezhoù Keltiek dindan 
ar bloaz ac'hanamañ. Darn e vo eus ur genstrivadeg etrevroadel da vezañ kaset da
benn diwar intrudu Conradh na Gaeilge. Setu ar c'hefridioù a vo d' ar 
C'hendalc'h :

a) breutaat ha diskleriañ gwirioù ar pobloù keltiek hag an dud a gomz yezhoù 
keltiek ;

b) startaat an darempredoù etre an aozadurioù a zo perzhiek en emsavioù ar 
yezhoù keltiek ;

k) ober arc'hadennoù (goulennoù) en anv an dud a gomz yezhoù keltiek hag en anv 
pep hini eus ar pobloù keltiek ;

d) divizout peseurt kammedoù all ober e framm ar genstrivadeg etrevroadel ;

e) aozañ un danevellskrid da vezañ sinet gant ar C'hendalc'h en anv an emsavioù-
yezh keltiek, er feur ma vo tu d' hen ober.

Pedet e vo kement aozadur-yezh eus ar broioù keltiek da gemer perzh er 



C'hendalc'h. Pedet e vo ivez emsavioù yezhoù-all en arvar koulz hag aozadurioù 
etrevroadel da gas dileuridi. Goulennet e vo ouzh tud e pep bro geltiek sevel ur
poellgor-prientiñ broadel e-sell da seveniñ kefridioù ar C'hendalc'h. Kenurzhiet
e vo al labour-mañ gant ur poellgor-prientiñ etrevroadel hag ur poellgor-urzhiañ
savet a-benn derou an hañv a zeu.

Pledet e vo da gudennoù ar pobloù keltiek hervez ur roll hag a vo divizet hep 
dale. Karout a rafe Conradh na Gaeilge hag ar strollad-labour-mañ e karg eus an 
embregadeg skoulmañ darempredoù gant kement aozadur hag a zo dedennet ganti. 
Laouen e vimp o kaout kinnigoù diganto diwar-benn kement neuz eus ar 
C'hendalc'h, bruderezh diwar-benn e balioù ha skoazell arc'hant evit e gas da 
benn.

146
Ni a gred ez eo mat ar mare evit ur seurt kendalc'h. E pep bro geltiek ez eo aet
ar stourm evit ar yezh war daeraat ; muioc'h-mui e vez harpet ar yezhoù keltiek 
gant an dud ; kalzig eus ar re a ra ganto a zo prest da stourm a-zevri, dreist-
holl ar re yaouank : met enebiezh ar stadoù hag an nerzhioù ma harpont warno a 
zo gwashaet ivez.

Deut eo ar mare deomp da ledanaat hon tachenn-stourm ha da startaat hon 
darempredoù gant ar re a ren stourmoù heñvel. Kinnig a reomp an amkanioù 
(palioù)-mañ pergen e-giz danvez da vezañ pleustret da gentañ :

a) gounit anaoudegezh ha gwarez etrevroadel da wirioù ar pobloù bihan diemren 
hag en arvar da goll o yezhoù ;

b) lakaat aozadurioù etrevroadel ha gouarnamantoù da zegemer un emglev 
etrevroadel diwar-benn ar gwirioù yezhel ha sevenadurel ha d' e seveniñ goude ;

k) pouezañ war aozadurioù etrevroadel ha gouarnamantoù evit ma aozfent ur 
Bloavezhiad Etrevroadel da harpañ sevenadurioù ar pobloù bihan diemren hag en 
arvar da goll o yezhoù ;

d) aozañ ur C'hendalc'h Bedel evit ar pobloù en arvar da goll o yezhoù.

Er par m' emaomp en Iwerzhon e kredomp ez eus talvoudegezh dibar gant ar meizad 
nevez-mañ eus hon obererezh hag ar c'henlabour a zeuio diwarnañ. A-gevret e 
trec'himp. Hor stourm a zo ho stourm. Ho stourm a zo hor stourm.

Gant gwellañ gourc'hemennoù
Micheal MAC AONGHUSA, Alan HEUSAFF, Cathal O LUAIN, Gabriel ROSENSTOCK, Padraig 
O SNODAIGH, Padraig O FEARAIL.

Ar Strollad Labour : Conradh na Gaeilge 6 Sraid Fhearchair, Baile Atha Cliath 2 
(Eire).

Bibl hag Istor ar Relijionoù 

Adalek miz Gwengolo 1975 e vo roet kentelioù e brezhoneg war istor ar relijionoù
hag ar Bibl e KREIZENN SEVENADUREL GWENGAMP (Pl. Verdun).

Ar re a fell dezho lakaat o anv evit heuliañ seurt kentelioù zo pedet da vont da
welout P. Even pe da skrivañ dezhañ a-raok miz Gouere 1975 d' ar chomlec'h-mañ :
Hôtel de Ville, 22200 Gwengamp.

Ar c'hentelioù a vo graet en ur brezhoneg aes evit an holl ha gant ur c'helenner
diplomet war an danvezioù a vo studiet.



C'hoariva e brezhoneg 

Savet ez eus bet warlene ur strollad c'hoariva (ar C.D.U.B.) gant un nebeut 
studierien, Remi Derrien en o fenn. O fal a oa reiñ lañs endro d' ar brezhoneg 
war dachenn ar c'hoariva. Ul labour tenn hag hirbadus eo hennezh, hag ar 
C.D.U.B. hen goar mat. Kempennet ez  eus bet warlene daou bezh-c'hoari gantañ :
" Egile " gant P.-J. Helias ha " War varc'h etrezek ar mor " troet diwar ar 
saozneg gant Remi Derrien ha Fañch Gwilhou. C'hoariet int bet e meur a lec'h e 
Breizh.
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Fae en deus graet ar strollad war ur c'hoariva a nebeut a dalvoudegezh - un 
doare patronaj - ha war un dro fae war ur c'hoariva re uhel prizet hepken gant 
un dornad tud. An hent etre en deus dibabet, da lavarout eo c'hoari evit an dud 
diwar ar maez koulz hag evit ar re o chom e kêr.

Klasket e vez ivez ober ul liamm etre an amzer dremenet hag an amzer da zont. Er
bloaz-mañ emañ ar C.D.U.B. o labourat war daou bezh-c'hoari : " Un nozvezhiad 
gant ar re Bary " aozet diwar ar saozneg, ha " Karantez drouk, karantez kriz " 
aozet ha troet diwar ar c'hembraeg.

Skoazellet bras eo bet ar strollad gant Chanig ar Gall. Emañ e soñj ar C.D.U.B. 
ober un droiad dre ar vro gant Strollad ar vro bagan, ur strollad nevez hag a zo
o kempenn " Kleñved an Togn " Jarl Priel. Renet eo Strollad ar vro bagan gant 
Goulven Kervella.

Bodadeg-vloaz Kuzul ar Brezhoneg 

Dalc'het eo bet ar vodadeg e Menez Kamm d' ar Sul 16 a viz Meurzh 1975.

Kaset eo bet war-raok ar vodadeg gant Yann ar Beg o vezañ ma oa dalc'het Yann 
Talbot, kadoriad ar C'huzul, e Rostrenen. An Itron de Bellaing, sekretourez, a 
lennas da gentañ roll an dud pedet, kevredigezhioù hag hiniennoù. Da heul e 
lennas Yann ar Beg al lizher kaset gant Yann Talbot evit reiñ e zilez dre m' en 
deus bremañ re a labour evit ober war e dro.

Goude-se e c'houlennas Yann ar Beg digant dileuridi an holl gevredigezhioù ober 
un danevell verr war o obererezh.

Skourr Breizh ar C'hendalc'h Keltiek.

Komz a reas Per Denez eus berzh bras ar C'hendalc'h Keltiek warlene e Naoned. 
Siwazh n' eo ket bet implijet a-walc'h ar berzh-se evit brudañ kudenn Vreizh hag
ar broioù keltiek all dre ziouer a amzer hag a genlabourerien.

Ar gelaouenn Kendalc'h Keltiek, bet savet warlene evit Kendalc'h Naoned, a 
gendalc'ho da zont er-maez a vare da vare evit reiñ keleier eus ar c'hwec'h bro 
geltiek. Laouen e vo Per Denez da gavout tud evit e skoazellañ d' ober war-dro 
ar gelaouenn-se.

Kendalc'h 1975 a zo dalc'het e Kernev-Veur eus an 31 an viz Meurzh d' ar 4 a viz
Ebrel. E labour : kudenn an douristelezh hag hec'h efedoù war vuhez ar broioù 
keltiek. A-bouez bras eo ar gudenn-se, eme Ber Denez, rak tud 'zo e Pariz a fell
dezho ober eus Breizh un dachenn-gampiñ, un dachenn diduañ ha netra ken. 
Distrujoù diniver a zegas an douristelezh en hor bro. Ar « gites ruraux » (tiez-
feurm o tegemer touristed evit an noz) a zo da skouer, un doare da c'hallekaat 
muioc'h-mui hor bro en ur lakaat gallegerien d' en em silañ en tiegezhioù 
brezhoneger. Ret eo stourm muioc'h-mui e Breizh a-enep d' ur seurt touristelezh 
a lak en arvar personelezh hor bro.
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Kevredigezh ar Skrivagnerien.

Displeget en deus Ronan Huon en doa bet un nebeut kudennoù da ziskoulmañ gant 
embannadur ar pezh a chom eus oberenn Tangi Malmanche. Ar gwirioù o vezañ bet 
prenet gant ar gevredigezh " Mar Plij Breizh " en deus ranket ober emglev gant 
ar gevredigezh-se a vo hiviziken merket hec'h anv war bep levr da zont er-maez.

Kelc'hgelaouenn " Al Liamm ".

Diaesterioù bras en deus bet Ronan Huon warlene en abeg da harz-labour ar Post 
ha rediet eo bet da goublañ div niverenn evit embann un niverenn dev hepken e 
miz Genver.

Ret eo bet kreskiñ priz ar c'houmanant-bloaz a zo 35 lur bremañ, dre m' o deus 
kresket kalz an holl vizoù, dreist-holl priz ar paper. Dre chañs e tegemer Al 
Liamm profoù a-zoare.

Digresket eo un nebeut niver ar goumananterien, dreist-holl en abeg da ehan-
labour ar Post. E derou 1975 e oa bet gounezet 30 koumananter nevez ha kollet 50
koumananter all.

Dont a ra Al Liamm er-maez ingal a-drugarez da labour ramzel un nebeut tud 
kalonek evel re Cherel, Per ar Bihan hag adalek bremañ Loeiz Bihannig hag a ra 
war-dro teñzorerezh ha mererezh ar gelaouenn.

Embannadurioù Al Llamm.

E 1974 ez eus bet embannet meur a levr : Gwreg an Toer, Marvailh an Ene Naonek, 
Nenn Jani, Ar Salmoù, Geriadurioù. Koustet o deus an embannadurioù-se war-dro 
140 000 lur (14 milion kozh) ha gwerzhet zo bet war-dro 120 000 lur a levrioù e 
1974.

E 1975 e vo embannet Gurvan ar Marc'heg Estrañjour, Ar Baganiz, Romant ar Roue 
Arzhur, Fri Korloko (bandennoù treset gant Tudual Huon), An Deiz-ha-bloaz (gant 
Youenn Olier). Adembannet e vo Cours Elémentaire Roparz Hemon ha moulet e vo ur 
c'hatalog nevez.

Edo Ronan Huon e soñj embann ivez Ti Matriona (gant Soljenitzin), bet troet e 
brezhoneg gant Ernest ar Barzhig, met diaesterioù en deus bet gant an ti-embann 
" Le Seuil " hag a zo perc'henn ar gwirioù-embann.

Displegañ a reas ivez e oa ret d' AL LIAMM (daoust ma oa ur gevredigezh hervez 
lezenn 1901) lakaat an TVA war he frizioù, ar pezh en doa ret kalz a drubuilh 
hag a labour dezhañ.

Skol.

Gwenole ar Menn a zisplegas penaos e oa bet adsavet ar gelaouenn-se bet krouet 
gant Armañs ar C'halvez gwechall ha chomet e-pad ur pennad mat hep dont er-maez.

E 1973 he deus embannet " Skol " meur a niverenn : Nnn 50, Sketla Segrobani 
(dibab pennadoù evit ar skolioù) ; Nnn 51-52, Hiboud al Leger (barzhonegoù gant 
Anjela Duval) ; Nnn 53-54, Skol ar re Vihan (gant Deneza Mager).

E 1974 he deus embannet en Nnn 55 Pennadoù-lenn ha danevelloù (gant Ernest ar 
Barzhig), en Nnn 58 pennadoù liesseurt hag evit echuiñ Geologiezh (gant Lukian 
Kergoat).

Adtapet eo bet bremañ dale ar gelaouenn.
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Hep dale e teuio er-maez Istor Europa gant Yann Brekilien (Nnn 58) ha goude 
Mouezh an Drouized, ur romant troet gant Ernest ar Barzhig.



War-dro 100 koumananter a zo bremañ gant " Skol ".

Hor Yezh.

Liesskrivet e vez 300 skouerenn eus pep niverenn Hor YEZH, eme Per Denez. E-
touez traoù all he deus embannet e miz Mezheven 1974 Brezhoneg ar mor gant Loeiz
Andouard (Nnn 95) ha goude prezegenn Frañsez Kervella e Kamp ar Vrezhonegerien 
(Nnn 96). En niverenn a zeu e vo kavet 100 pajenn gentañ Geriadur ar brezhoneg 
krenn emañ Gwennole ar Menn o sevel. Teir niverenn all a zo war ar stern : Nnn 
98, Kanaouennoù pobl bet embannet war follennoù distag e 1944, 1945 ha 1946 ; 
Nnn 99, Prezegennoù all bet distaget e Kamp ar Vrezhonegerien e 1974 ; hag an 
niverenn 100 a vo ret lidañ war an ton bras.

Embannadurioù ar Bibl.

Warlene eo bet embannet ar Salmoù gant AL LIAMM ha bremañ emeur o labourat war 
ar Pemplevr (pe levrioù Moizez).

Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerien.

Ouzhpenn 200 den o deus kemeret perzh e Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerien bet 
aozet warlene e Pont-e-Kroaz gant skoazell SKOL AN EMSAV. Hevlene e vo graet 
daou gamp distag. Skol an Emsav a aozo ur champ (evit 52 zen) eus an 3 d' ar 14 
a viz Eost, ha K.E.A.V. ur c'hamp e miz Gouere. Emañ Vefa de Bellaing o klask ur
skol.

Skingomz ha Skinwel.

Lennet zo bet ul lizher digant Abel Omnes en deus skrivet meur a wech da 
renerien ar skingomz hag ar skinwel hep kaout respont ebet. Skrivet en deus 
neuze E. Ollivro, maer ha kannad Gwengamp, ha respontet zo bet dezhañ n' edo ket
an abadennoù brezhonek en arvar...

Wanig ha Wenig.

Aet eo endro an Ao. Troal warlene da Vro-Berou ha pevar den yaouank a ra bremañ 
war-dro Wanig ha Wenig goude 6 miz ehan : Tudual Huon, Deneza Mager, Yann-Ber 
Premel ha Goulc'hen Kervella. Deuet eo er-maez, nevez zo, an niverenn 85 ha 4 
niverenn a vo savet e 1975. War-dro 50 koumananter ez eus bremañ.

Klask a ra renerien Wanig ha Wenig skoulmañ darempredoù gant ar gevredigezh " Ar
brezhoneg er gêr " (A.B.E.G.) evit ober traoù a blijo d' ar vugale hag evit 
aozañ devezhioù-studi evito a vare da vare.

Skol Ober.

Displegañ a reas Vefa de Bellaing e oa 23 c'helenner o labourat e framm SKOL 
OBER, ganto 1 003 skoliad : 542 baotr ha 461 plac'h.
- 948 er skol izel ;
- 25 er skol eil derez ;
- 30 er skol an Trec'h Kentañ.

Kalz skolidi nevez a zo deuet da heul ar pennadoù bet embannet war la Bretagne à
Paris, l'Echo de l'Armor et de l'Argoat, h.a.

150
Emglev an Tiegezhioù.

Komz a reas Youenn Souffes-Despre eus bodadeg Emglev an Tiegezhioù, dalc'het d' 
an 29 a viz Gwengolo e Treillères, tost d' an Naoned. Bodadegoù all a zo bet 
aozet e Roazhon, ha kentelioù e Brest. E miz Kerzu 74 ez eus bet un devezh e 
Rumengol evit ar Bloavezh Santel. Bez' e vo un emvod e Landreger evit pardon 
Sant Erwan. E-pad an hañv e vo aozet ur aizhunvezh-staj.



Dilennadeg Izili ar Burev nevez. 

C'hwec'h den a zo bet dilennet :
- an Itron de Bellaing ; an AoAo. Yann ar Beg, Yann Desbordes, Mark Drean, 
Andrev Latimier, Gwennole ar Menn.

A-raok echuiñ gant ar vodadeg, ez eus bet anv eus div gudenn a-bouez bras :
- an Ensavadur sevenadurel,
- kudenn an doare-skrivañ.

An Ensavadur sevenadurel. - Diesterioù bras a zo bet savet abaoe un nebeut 
mizioù dre m' o deus klasket tud 'zo c'hoari troioù kamm a-enep d' an Ensavadur-
se. Daoust da se ez a war-raok an traoù. Gouzout a raer ne vo aozet nag e 
Roazhon nag e Brest hogen war ar vevenn etre Breizh-Uhel ha Breizh-Izel. 
Kinniget ez eus bet tachennoù e Pondivi, Gwengamp hag an Oriant. Kuzul-kêr an 
Oriant a ginnig ouzhpenn reiñ ur skoazell arc'hant (100 000 lur bep bloaz) e-pad
pemp bloaz evit rein lañs d' an Ensavadur.

A-bouez bras e vo, moarvat, an Ensavadur sevenadurel evit pobl Vreizh ha ret e 
vo d' an holl re a ra war-dro ar brezhoneg ha sevenadur Breizh kemer perzh 
ennañ.

Kudenn an doare-skrivañ. - Emvodoù mareadek a vez aozet abaoe tri bloaz evit 
klask diskoulmañ ar gudenn ha tizhout un emglev degemeret gant an holl.

Ar bloavezh 1974-1975 er C'huzul " Rannvro "

Ar gelaouenn Armor Magazine (B. P. 540 - 22010 Sant-Brieg) a zo o paouez embann 
un niverenn ispisial (10 lur gall ar skouerenn) diwar-benn buhez an div vodadenn
" Rannvro " e-pad ar bloavezh 1974-1975. Bez ez eo un dastumad eus ar pennadoù 
savet evit Armor Magazine gant Raymond Letertre hag en deus heuliet pep bodadeg 
eus ar C'huzul " Rannvro " hag eus Kuzul an Arboellerezh hag ar Gevredigezh.

Un toullad titouroù ouzhpenn a zo bet lakaet : roll ar Guzulierien, implij an 
arc'hant...

Talvoudus-tre eo an dastummad-se, dreist-holl peogwir ne vez ket kavet e lec'h 
all ul labour ken klok war an danvez-se, ken klok ha ken sklaer war un dro. 
Sikour a raio pep hini d' ober e soñj war ur vuhez politikel " rannvroel " ha n'
eo ket anavezet gant kalz tud daoust d'un toullad traoù pouezus evit hor bro 
bezañ meneget hag, a-wechoù, divizet er bodadegoù-se.
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An Ensavadur Sevenadurel 

Setu ar pezh a zo bet divizet gant ar C'huzul Rannvro. Moarvat, ne vo keloù 
resisoc'h ebet a-raok en em vodfe en-dro ar C'huzul...

Ensavadur Sevenadurel Rannvro Vreizh. 
Daneveller : Per BERNARD.

Goude bezañ pleustret war danevell ar Strollad labour krouet da heul diviz ar 
Bodad Dileuriet dalc'het d' ar 24 a viz Mae 1974, ha war an alioù heñvel roet 
gant ar Bodadoù labour karget eus an danvezioù-se er C'huzul Armerzhel ha 
Kevredigezhel hag er C'huzul Rannvro.

en em ziskleir ar C'huzul Rannvro a-du evit krouiñ un " Ensavadur Sevenadurel 
Rannvro Vreizh " gantañ dre vras an tachennoù labour-mañ :



- imbourc'h,
- skignañ ar sevenadur ha frouezh an enklaskoù,
- mirout ha lakaat da dalvezout pinvidigezhioù sevenadurel ar vro,
- krouiñ er rannvro ur vuhez sevenadurel ha reiñ lañs dezhi. 

Reiñ a ra ar C'huzul Rannvro galloud d'e drede Bodad labour da voulc'hañ 
darempredoù gant Bodad labour kevatal ar C'huzul armerzhel ha kevredigezhel evit
studiañ donoc'h ar gudenn e-keñver arc'hant en ur c'houlenn ali Sekretourva Stad
ar Skolioù meur hag hini Sekretourva Stad ar Sevenadur, hag ivez hini Kuzulioù 
departamant bro-Vreizh ha Kuzulioù ar c'hêrioù aet war ar renk e-sell da reiñ 
bod d'an Ensavadur.

D' an 19 a. viz Meurzh 1975. 
Degemeret a-unvouezh gant Kuzul " Rannvro " Vreizh.

Kêr-Vreizh 

43, rue Saint-Placide, 75014 Paris.
Burev-pad : Disadorn eus 4 eur da 8 eur noz. 

I - 1) Displeget eo bet ar prezegennoù da heul :

22 a viz Du. - Istor ar Gelted, gant Ph. Jouet. Ar Ragistor, an Indezeuropiz, 
istor ar Gelted en Henamzer ha sevenadur an Enezennoù Predenek an VIIIvet 
kantved.

29 a viz Du. - Hengoun ar Gelted, gant Ph. Jouet. An hêrezh indezeuropek ha 
mitologiezh ar Gelted kozh (dreist-holl en Iwerzhon an Henamzer).
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7 a viz Kerzu. - A-zivout an Indezeuropiz ha labour G. Dumézil ; gant J.-C. 
Rivière, eus Skol-Veur Naoned.

11 a viz Genver. - D. Delorme. Strivoù diwezhat ar strolladoù gall (PS, PC, PFN)
evit gounit d' o menozioù an Emsav ha dre vras ar Vreizhiz " vroadelour " ; 
antell ar gerioù ; an dilennadegoù.

17 a viz Genver. - An Emsav a-vremañ. D. Delorme. Palioù an trede Emsav.

18 a viz Genver. - Ronan Caerleon. A-zivout al levr diwezhañ bet savet gantañ : 
" Le rêve fou des soldats de Breiz atao ".

31 a viz Genver. - Kenelioù Europa, gant Ph. Jouet. Europa ar C'hornog. Lodenn 
gentañ.

2) Hag ar re-mañ e brezhoneg (darleadurioù) :

7-14-16 a viz Kerzu. - G. Pennaod. An henvrezhoneg hag e dalvoudegezh e-keñver 
ar stummañ gerioù er yezh arnevez (teir rann).

25 a viz Genver. - An Emsav, gant Bernez Jestin. E istor ; e balioù.

2 a viz C'hwevrer. - Douaroniezh Iwerzhon, gant Ronan Jolais. Torosennadur, hin,
tudegezh, armerzh an Enezenn. Termenadur an Douaroniezh.

9 a viz C'hwevrer. - Geriaoueg an Armerzh, gant Bernez Jestin.

Ar prezegennoù a vez kemennet e-barzh " La Bretagne à Paris ".

II. - Kemennadenn 1 :



Niverennoù kozh eus " Ar Stourmer " da werzhañ : Niv. 4/5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 
14. 
- Niverennoù eus " Ar Hilhog gall " : Niv. 2, 3, 4. - Pep niverenn a vez 
gwerzhet 5 lur ; an dastumad klok 40 lur.

Klask a reomp an niverenn-mañ eus " Ar Stourmer " : 1, 3, 15, 16, 17
Ar re zedennet a c'hell skrivañ da Gêr-Vreizh.

III. - Kemennadenn 2 :

« A-zivout an doare skrivañ ».

Setu un nebeut mizioù ma vez arveret gant kelaouennoù 'zo un doare skrivañ 
tostaet mui pe vui ouzh seurt « patrom » a vez, sañset, ar gwellañ ; a 
unvanidigezh » an doare skrivañ eo.

N' omp ket a-enep, pell ac'han. Met un nebeut poentoù a rank bout diazezet 
start.

1) A-du omp gant pep strivadeg a zisoc'ho diouti un emglev diàr-benn ar gudenn, 
dreist-holl ur c'hoant labourat gwirion. N' omp ket prederiet gant diaz 
politikel an daou zoare an implijetañ. Goût a reer madig a-walc'h perak eo bet 
savet ar « skolveureg », pezh a vir ouzhimp pouezañ eno... Mar fell da dud 'zo 
kemmeskañ yezhoniezh ha politikerezh, da dezhe !

2) Bez' ez eus un dañjer avat : ma vez implijet gant ar c'helaouennoù a rae 
bete-vremañ gant ar « skolveureg » un doare nevez na glotfe na gant ar « zh » na
gant ar a skolveureg ». Seurt tra n' eo ket hetus ; ne c'hell 'met lakaat 
kemmesk e spered brezhonegerion ar werin, dizesk en o yezh.
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3) Stad an traoù ne c'hell bout kemmet nemet dre ul labour sirius, aketus ouzh 
istor ar yezh ha diazezet mat war ar yezhoniezh a vremañ, na c'hell bout kaset 
da benn nemet gant arbennigourion, ha n' int ket ken niverus ha m'henn kreder. 
Ar re-se, strewet en Europa a-bezh (R. Hemon, K. Jackson, L. Weisgerber, W. 
Dressler h.a.) a rankfe bout ar re nemeto aotreet d' ober àr-dro seurt kudennoù.
Ne c'hell ket pep unan kinnig e zoare skrivañ anezhañ ; n' eus ket tu evidomp da
zerc'hel kont eus ali bep unan.

4) Kenderc'hel a raimp eta gant ar « zh » hep kemmañ tra ebet, betek an deiz ma 
vo savet etre ar strolladoù sevenadurel brezhonek un emglev hollek ha kevan, 
eleze war an holl gudennoù nand int ket c'hoazh diskoulmet.

KUZUL KER-VREIZH.

" Crash Courses " 

E soñj emañ Kevrenn Geltiek Skol-Veur Vreizh-Uhel (Roazhon) aozañ e derou an 
ehanoù-skol ur rummad kentelioù evit deskiñ brezhoneg buan (hag aes ? !) e stumm
ar pezh a vez anvet " Crash Courses ", e-pad eizhtez.

Evel ma 'z eo ar wech kentañ ne vo degemeret nemet 30 skoliad. Ar re a vefe 
dedennet pe a anavezfe tud a c'hellfe bezañ, a c'hell goulenn titouroù digant 
sekretourva ar Gevrenn Geltiek

Skol-Veur Vreizh-Uhel, 6, avenue Gaston-Berger
35000 Rennes

Digor e vo ar rummad kentelioù-se dreist-holl d' ar re o deus studiet brezhoneg 
dre lizher hag a fell dezho klevout ar yezh hag hec'h implij. Aozet e vo ivez un
nebeut prezegennoù.



Padout a raio eus al lun 30 a viz Mezheven, 9 eur, betek ar gwener 4 a viz 
Gouere, 17 eur 30. Eizh eurvezh kentelioù a vo bemdez, en o zouez div wech tri 
c'hardeur labourva yezh.

Goulennet 'vo 100,00 lur digant pep skoliad evel skodenn.

Tu 'vo da vezañ lojet en un ti studierien ha da zebriñ en ur preddi studierien.

Kentelioù brezhoneg dre lizher 

Posubl eo prientiñ dre lizher rannoù-arnodenn o kontañ evit an " DEUG " hag an 
aotreegezh, e framm ar C.N.T.E. (Skol-veur Breizh-Uhel) dindan renerezh Per 
Denez.

Skrivañ d' ar Sekretourva, Université de Haute-Bretagne, 6, Av. Gaston-Berger, 
35000 Rennes-Villejean.

Ar yezh er vuhez foran

War atiz un toullad strolladoù (Ar Falz, Bleun Brug, Dastum, Kuzul ar Brezhoneg,
ha.) ez eus bet goulennet digant ar vaered hag ar c'huzulioù-kêr lakaat panelloù
divyezhek e pep kumun gallekaet hec'h anv.

Da c'houzout hiroc'h : Joel Guegan, 25, rue des Algues, 56100 Lorient.
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En Oaled Abherve Sant-Brieg 

Abaoe miz Du 74 ez a en-dro tri rummad kentelioù brezhoneg : unan evit an 
deraouidi, unan all evit ar re o deus heuliet ingal dija ar bloavezh tremenet. 
Kelennerien an daou rummad-se a zo tud bet heuliet ganto kentelioù uhel an Oaled
er bloavezhioù a-raok. Brezhonegerien a-vihanik, pleustret-kaer o deus war ar 
yezh, ha deut int da vezañ kelennerien - ampart - d' o zro.

Ur skol-liorzhouriezh tost da Sant-Brieg he doa goulennet ur c'helenner 
brezhoneg, ouzh an Oaled. Unan eus ar gelennerien-se a zo en em ginniget hag ez 
a bep gwener evit ur 15 bennak a skolidi.

An trede rummad a zo disheñvel-tre diouzh an daou all. Un darn vras eus e 
skolidi a zo tud ampart-tre war ar yezh, dre ma 'z eo bet ar brezhoneg yezh o 
c'havell. Lennet e vez oberennoù lennegel ; er mare-mañ e vez studiet pezhioù-
c'hoari Malmanche. Se a ro tro da geñveriañ ar stummoù du-mañ du-hont, ha da 
reiñ skouerioù mat a zistagadur hag a droioù-lavar d' an nevez-vrezhonegerien 
eürus da gavout eno ar vistri wellañ.

Heuliet e vez ar c'hentelioù en Oaled gant 30 skoliad d' an nebeutañ.

Met ar c'hentelioù n' int ket ar pal nemetañ : prezegennoù a zo bet hag a vo : 
da skouer, e miz Du ez eus bet ur gaozeadenn e galleg diwar-benn Armand Robin, 
hag e brezhoneg, Youenn Olier a zo deut nevez 'zo da gomz diwar-benn Roparz 
Hemon ha Skol Walarn.

Da geñver ar " Mae Breizhek " aozet e Sant-Brieg, e teuio Y. B. Piriou da ober 
ur brezegenn diwar-benn lennegezh Vreizh, ha Per Honore a ziskouezo an 
diapositivoù a-zivout Istor Breizh aozet gantañ hag a ra bepred berzh bras (1).



Klasket e vez aozañ devezhioù brezhonegerien, met an amzer an hini eo a vank, 
siwazh, evit kas an traoù en-dro.

(1) Ouzhpenn, da geñver ar " Mae Breizhek " e vo graet er " Bibliothèque pour 
Tous ", straed P. ar Gorrek, un diskouezadeg diwar-benn Añjela Duval. Bet he 
deus houmañ ar vadelezh da gas d' al levraoueg-se dornskridoù, luc'hskeudennoù, 
h.a., a vo dedennus evit lakaat ar varzhez da vezañ muioc'h anavezet.

Un dezenn war " vBarzhaz-Breiz "

Ar yaou 16 a viz Genver 1975 e oamp un hanter-kant den bennak, lod deus eus 
Breizh, e Pariz, e sal-emgav kelennerien Skol-veur ar Medisinerezh evit selaou 
Donatien Laurent, seizh kelenner dirazañ. Ret e oa dezhañ difenn e dezenn : 
Kervarker dastumer kanaouennoù-pobl, mammennoù Barzhaz-Breizh kentañ diwar studi
kaieroù-dastum Kervarker.
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Abaoe ouzhpenn 100 vloaz e tabuter diwar-benn Barzhaz-Breizh. Kanaouennoù pobl 
reizhet pe get ? ijinadennoù Kervarker pe get ? Ha setu m' en deus gellet 
Donatien kaout krog war gaieroù Kervarker, warno ar c'hanaouennoù bet dastumet 
gantañ e-unan (1833-1839) diwar glevout tud ar maezioù. Kaieroù warno skritur 
dihelenn un den a gemer buan ha buan komzoù diwar glevet.

Ha setu e tiskouez an notennoù-se n' eo ket bet savet gant Kervarker kanaouennoù
a veze lavaret diouto bezañ bet ijinet gantañ. Bravoc'h c'hoazh : a-wechoù eo 
bet dastumet gantañ stummoù-lavar pe gerioù aet er-maez a implij pe nebeut 
anavezet, hag e Barzhaz-Breizh en deus lakaet en o flas stummoù modernoc'h, 
aesoc'h da gompren, da lavarout eo e veze yaouankaet komzoù ar c'hanaouennoù 
gant Kervarker.

Hir eo bet an abadenn ha rediet on bet da vont kuit a-raok ar fin anezhi evit 
distreiñ da Vreizh. Klevet em eus avat meuleudioù ar seizh barner, tri anezho 
hepken anavezet evit o studioù war danvez Breizh : an Ao. Bachellery, rener an "
Etudes Celtiques " an Ao. Falc'hun, kelenner e Brest, hag an Ao. Guilcher, saver
ul levr war an dañsoù e Breizh-Izel. Ar pevar all, an Ao.Ao. Leroi-Gourhan eus "
Collège de France ", Le Goff eus " Hautes Etudes des Sciences Sociales ", 
Mercier ha Cresswell, kelennerien gwerinoniezh e Pariz IV ha V, n' anavezen ket.

E seurt abadennoù ez eus un dra displijus : ret eo d' ar selaouerien - n' o deus
ket lennet an dezenn - divinout diwar ar pezh a glevont petra a zo en dezenn, 
900 pajenn bennak e hini Donatien. M' am eus komprenet mat en deus dibabet 
Donatien pemp kanaouenn diwar an holl re a zo war gaieroù Kervarker (tost da 200
a vefe anezho) hag o studiet pizh.

Anzav a ran on bet plijet dreist-holl gant evezhiadennoù an Ao. Bachellery war 
yezh ar c'hanaouennoù. Da skouer : diskouezet en deus e vez kavet ar ger telenn 
en ur ganaouenn dindan ar stumm delenn, an delenn ha n' eo ket telenn. Ar pezh a
ziskouez ne oa ket un amprestadenn diwar ar c'hembraeg. Degaset en deus da soñj 
ivez e kaver e geriadur Grégoire de Rostrenen (1732) un dro-lavar : « Goude an 
telenn e teu ar rebed ».

Ar varnerien all - nemet diskleriadurioù an Ao. Falc'hun ha re an Ao. Guilcher 
(hennezh n' em eus ket klevet betek ar fin) - o deus komzet diwar-benn traoù a 
zo pelloc'h diouzh va frederiadennoù. Un dra avat a zo bet lavaret gant an Ao. 
Le Goff a zo talvoudus evit istor ar brezhoneg : ur studiadenn savet nevez 'zo a
ziskouez e veze bro-Normandi ha Breizh war ar renk kentañ evit ar pezh a sell 
ouzh niver ar studierien er skolioù-meur e derou ar XVvet kantved. Hag e Breizh 
e veze e penn bro-Leon.

Diaes eo berraat un abadenn ken liesseurt, met tezenn Donatien a zo ur brouenn 



ouzhpenn ez eo ret diwall mat : arvarus-kenañ eo lavarout pe klask prouiñ n' eus
ket pe n' eus ket bet eus an dra-mañ-dra. Tezenn an Ao. Gourvil (1) diwar-benn 
Barzhaz-Breizh a chomo un oberenn a-bouez evit ar pezh a sell ouzh istor an 
emsav en XIXvet kantved, met ar pezh en deus lavaret - ha skrivagnerien all ivez
- diwar-benn ijinadennoù Kervarker a zo da vezañ adgwelet ha reizhet.
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Spi am eus e vo embannet hep dale labour Donatien hag e c'hello echuiñ studial -
pe d' an nebeutañ embann kaieradoù Kervarker. Ha gourc'hemennoù kalonek evit e 
labour talvoudus.

GWENNOLE AR MENN.

(1) s.o. AL LIAMM niv. 82 (Gwengolo-Here 1960) p. 320-336. - Fañch ELIES : A-
enep Kervarker ha Barzaz-Breiz.

" Dastum ", ul labour a-bouez 

Alies e klever lavarout : ma vefe bet ijinet ar magnetofon en amzer Kervarker 
hag an Uhel ! Disoñjal a raer avat ez eo ijinet, hiziv an deiz, ar magnetofon 
hag ez eus c'hoazh kalz a draoù da zastum : kanaouennoù, kontadennoù hag all...

Setu perak ez eo ret saludiñ labour " Dastum ". Ur bladenn vras « 33 cm » pe ur 
minikased, a-gevret gant ur c'haier, warnañ : ar sonerezh, ar c'homzoù, notennoù
war ar sonerezh, war ar yezh. Teir niverenn a zo bet embannet dija. Unan 
liesseurt, an eil gant kanaouennoù eus bro-Wened, an trede war ganaouennoù bro-
Bagan. Komz a rin amañ eus an trede savet gant izili " Oaled Sevenadurel Bro 
Bagan ".

Sellet e vez ouzh Bro-Leon evel ouzh ur vro n' eus ket kalz a dra da rastellat 
enni evit ar pezh a sell ouzh an tonioù. Ha koulskoude... Lod eus an tonioù a zo
war ar bladenn a zo a orin gall, met n' eo ket displijus gwelout penaos e vez « 
leonekaet » un ton evel Trois jeunes tambours deuet da vezañ Martolod yaouank. 
Lod all am eus klevet er-maez a vro-Leon, evel P' edon er gêr pe Son ar 
visiklet. Ar pezh am eus kavet souezhus avat eo klevout tonioù dañs a zo ken 
heñvel ouzh tonioù am eus klevet e Gwened-Izel.

Kalz em befe da lavaret war ar yezh. Da gentañ ez eo ar seurt kanaouennoù 
testenioù eus an dibab evit ar yezhourien - daoust ma n' eo ket ar c'hanaouennoù
skeudenn wirion ar yezh komzet. Ur seurt yezh lennegel eo hini ar c'hanaouennoù.
Bez e kaver komzoù e brezhoneg mat evel Kan ar gwin : Gwalc'h an tasoù 'ta 
keginer, kae betek ar varrikenn, ha mar mank he alan dezhi, laka sav dindan he 
fenn.

Met souezhet on bet gant gerioù 'zo, ken alies e lavarer ez eo « anavezet » 
brezhoneg Leon. Ugent kanaouenn zo er c'haier hag enno em eus kavet gerioù 
dianav pe nebeut anavezet. N' eo ket va soñj reiñ ar roll anezho. Setu skouerioù
: er Martolod yaouank e kaver « e rantanplan, tambour diboutañ ». Diboutañ 
(brezhoneg krenn deboutaff) a vank e geriadur Roparz Hemon. Poent eo diboutañ a 
dalvez « poent eo sevel eus e wele » a zeskas din an Ao. Kervella. E Kan ar gwin
e kaver : « ar veleien gant o dolozoù, gant o ardoù medisin ». Keñveriañ ar 
galleg kozh dolos « rusé, trompeur », ger o tont eus al latin ; « na sonit ket a
c'hlaz din, ar pikoù hag ar werennoù, ar re-se a sono din ». Pik a dle bezañ ur 
ger o talout « pichet ».

Prenit niverennoù " Dastum " hag ho po plijadur da glevet kanaouennoù kanet gant
brezhonegerien a-vihan. Evit an nevez-brezhonegerien ez eus aze un doare dispar 
da wellaat o brezhoneg, skoazellet ma 'z int gant ar c'haier warnañ ar c'homzoù.
Trugarez da renerien " Dastum " Patrig Malrieu, Mikael Premorvan hag ar re all a
labour didrouz ganto evit mirout teñzor hor sonerezh, evit reiñ da anavezout 



sonerezh gwirion ar bobl.
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Kemend-all a vefe d' ober evit hor c'hontadennoù, evit kement tra a denn d' hol 
lennegezh komzet : krennlavarioù, rimadelloù, kredennoù, hag all. Ec'hon an 
dachenn ! Da c'hortoz skoazellomp " Dastum ", dre enrollañ kanaouennoù, o 
frestañ dezho, dezho d' ober un eilvandenn da vezañ miret ganto, ha skoazellomp 
" Dastum " en ur brenañ o niverennoù.

GWENNOLE AR MENN.

" Dastum ", 8, rue du Rouergue, 29200 Brest. - Priz ar bladenn hag ar c'haier : 
30 lur.

Levrioù ha Kelaouennoù

Resevet hon eus er miz diwezhañ un toullad mat a gelaouennoù ha tri levr.

Ar c'helaouennoù a zo holl skriverezet hag e brezhoneg :

Hor Yezh, niverenn 96, a gaver enni pennadoù gant F. Kervella (anvioù-lec'h ar 
vro vrezhonek), Jorj Belz, daou bennad e rannyezh Gwened ha gwerzioù gant F. an 
Uhel.
Koumanant : 20 lur. P. Denis, c.c.p. 1499 51 Rennes.

Skol, niverenn 56. Kavout a reer amañ pennadoù a bep seurt gant E. ar Barzhig, 
Mari-Ann, Morwena Denez ha Gwendal Denez. Koumanant : 25 lur. Yola Chariou, 
c.c.p. 2616 33 Rennes.

Skrid, niverenn 6, ez eus enni troidigezhioù ha barzhonegoù dreist-holl. 
Dedennet eo bet hon evezh gant kontadenn Jef Philippe " Boudoù ar c'houmanant 
lusennek, spontadenn ".

E lod eus ar c'helaouennoù-mañ ar yezh a zo deut da vezañ laosk a-walc'h siwazh.
Koumanant : 20 lur. P. Denis, c.c.p. 1499 51 Rennes.

Imbourc'h, niverenn 59-60. Kregiñ a ra gant ur pennad hir a-walc'h gant Youenn 
Olier, diwar-benn stad ar yezh er mare-mañ. Meur a wirionez diaes da lonkañ a 
gaver ennañ. Ur pennad all a zo diwar-benn Kumuniezh an Arc'h hag unan war yezh 
ar sonerezh savet gant Jil Ewan hag ar sonaozour P. Herbert.

Koumanant : 35 lur. Y. Ollivier, c.c.p. 1534 25 Rennes.

An Nerzh, niverenn 10, embannet gant " La Bretagne Réelle ". An darn vrasañ eus 
ar pennadoù a zo diwar-zorn ar rener Riec. Dek barzhoneg gant ar barzh Le 
Quintrec a zo bet troet e brezhoneg gant G. Pennaod. Rener ar gelaouenn-mañ ne 
guzh ket e venozioù gouennelour.

Koumanant : 20 lur, " La Bretagne Réelle ", c.c.p. 754 82 Rennes.
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Tri levr moulet a zo degouezhet ganeomp ivez.

Digant V. Seite hon eus bet ul levr kentelioù brezhonek " Le breton par les 
ondes ", skeudennet gant J. J. ha R. J. Sevellec.

An daou levr all a zo bet embannet gant " Nature et Bretagne ". E galleg int o-
daou : ur romant " L'Ambassade du rachat " gant A. Navellou ha " La langue 
bretonne face à ses oppresseurs " gant Jord Gwegen. Hemañ a zo ur mell levr, 
ouzhpenn 800 pajenn ennañ. Jord Gwegen a studi kement tra a zo bet graet a-enep 
pe evit ar brezhoneg : ar skolioù, al lennegezh, ar c'helaouennoù, ar radio. 



Goude bezañ taolet ur sell war ar pezh a oa bet sevenet a-raok ar brezel gant 
Cwalaru, Dihunamb, Feiz ha Breiz, Ar Falz, e ro ur rentañ-kont eus kement tra a 
vez graet er mare-mañ hag eus kement kelaouenn a zo difluket er bloavezhioù 
diwezhañ. Pennadoù all en eil lodenn al levr n' int ket diwar-benn ar brezhoneg 
daoust da dalbenn al levr : skouerioù int eus ar pezh a zo bet graet er broioù 
kelt (Stourm ar Gelted), en Israel hag e broioù bihan all.

Ur bern traoù eta a zo el levr ha marteze ez eo an diouer a unanded a c'hellfer 
tamall dezhañ. Ne vern penaos e c'heller reiñ meuleudi d' an oberour evit e 
labour kalonek a bourvezo diskleriadurioù d' ar re a glask gouzout petra a vez 
graet evit ar brezhoneg er mare-mañ. - Priz al levr : 36 lur.

Da vezañ meneget 

Langue française n° 25 : Niverenn war yezhoù ar broadelezhioù suj er 
C'hwec'hkogn. Bet eo savet ar studiadenn war ar brezhoneg gant hor c'heneil 
Gwennole ar Menn ; ul labour prizius e pep keñver (embannet gant Ti Larousse).

La revue du cinéma, image et son, niv. 293 - février 1975. - Cinéma des 
minorités ethniques. Pennadoù war Vreizh hag Okitania (embannet gant 
U.F.O.L.E.I.S.).

Levrioù nevez Al Liamm

Deut eo er-maez abaoe Pask : " Cours Elémentaire de breton ", pezh-c'hoari Tangi
Malmanche " Gurvan ar Marc'heg Estrañjour ", hag ar bannoù treset gant Tudual 
Huon " Fri Korloko ". Echu eo eta ar rakpren. Setu o frizioù :

- " Gurvan ar Marc'heg Estrañjour " : 24,00 lur. - War baper kaer Romana : 28,00
lur, mizoù-kas ouzhpenn.
- " Fri Korloko " : 12,00 lur, mizoù-kas ouzhpenn.
- " Cours Elémentaire de breton " : 9,00 lur.

Soñjal a reomp e vo deut er-maez ivez a-benn ar 15 a viz Mae : " Romant ar Roue 
Arzhur " gant Langleiz hag " An deiz-ha-bloaz " gant Youenn Olier.
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Da rakprenañ 

Eil levrenn oberenn bouezus Anna Youenou " Frañsez Debauvais de Breiz Atao et 
les siens " (maread 1932-1939).
Kas 50,00 lur da Mme A. Debauvais, 20, place des Lices, 35000 Rennes - C.C.P. 
2656 42 Rennes.

Brezhoneg er c'henwerzh

Ul labouradeg-louzoù (Jouveinal) he deus lakaet moulañ kartennoù e brezhoneg 
evit embann al louzoù a vez gwerzhet. Ar skrid brezhoneg a zo bet kempennet gant
an Dr Le Scouezec.



Ur " Greizenn " nukleel e Bro-Leon ?

Maer Plougernev a zo en em glevet gant Maer Gwiseni da « ginnig » o c'humunioù 
d' an « E.D.F. », eviti da sevel ur Greizenn nukleel, pa ne oa ket bet goulennet
tra outo.

Kement-se hep klask gouzout, da gentañ, penaos e oa troet soñjoù ar re 
velestret. Evel ma oa da c'hortoz, an doareoù-se a zo bet kavet un tammig iskis 
gant an dud stag mat o menozioù ouzh an demokratelezh.

Petra bennak e vefe, ar sevel Kreizennoù nukleel a zo ur gudenn divent na sell 
ket ouzh ur gumun pe ziv hepken met ouzh Breizh a-bezh ha, pelloc'h, ouzh an 
Denelezh a-bezh.

Ha setu m' eo ganet, e Plougernev-Gwiseni, ur " CLIN ", da lavarout eo, e 
galleg, ur " Comité local d'information nucléaire " da reiñ d' an dud ar pep 
brasañ eus ar pezh a zo ret gouzout diwarbenn al luziadenn-se.

Ul labour diaes a zo bet boulc'het eta gant ar " CLIN " -se. Spi en deus ne vo 
ket en aner, spi en deus e vo studiet spis ar gudenn gant an holl ha, da gentañ,
gant ar re a zo bet dibabet gante bezañ ar renerien en o c'hêriadenn, da 
lavarout eo : Kuzulierien-gêr.

CLIN - Gwiseni-Plougernev.

An tredanvaoù nukleel

Klozadur ur studiadenn (27 pajenn) savet gant skiantourien eus Skol-veur Pariz 
XI (Orsay) a-zivout an tredanvaoù nukleel :

Daoust ma 'z eo bet diaes deomp kaout an holl ditouroù a felle deomp, soñjal a 
reomp, e dibenn ar studiadenn gentañ-mañ war ar riskloù hag an dañjerioù stag 
ouzh diorroadur an ijinerezh nukleel, bezañ diskoachet ar c'hudennoù diazez ha 
diskouezet pegen bras eo ar riskloù evit an abegoù da heul :

1. - N' heller ket herzel ouzh ar saotradur skinoberius hag en deus efedoù 
dic'hallus disreiñ warno, ken war vab-den ha war an endro. Ar riskloù e-keñver 
yec'hed an holl a zo prouet hag ar re spontusañ a zo ar riskloù genetek.
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2. - Dilerc'hiadennoù skinoberius tre a vez produet a gementadoù bras. N' heller
ket bezañ sur e vint diwallet mat e-pad kantvedoù ha marteze milvedoù : 
kontammet e c'hell bezañ neuze an endro naturel en un doare diremed.

3. - N' heller ket, siwazh, mirout ouzh gwallzarvoudoù da c'hoarvezout, gant, 
marteze, efedoù spontus-kenañ ken war an dud o labourat en tredanvaoù ha war an 
dud o chom tro-war-dro.

O welout ar raktresoù e-keñver tredan nukleel evel m' emaint bremañ, e soñjomp 
n' eo ket bet muzuliet mat ar riskloù. Ouzhpenn-se e fell deomp e vefe merzet e 
c'hell ar riskloù-se bezañ lieskementet abalamour d' an doare ma vez termenet ha
lakaet da dalvezout dre vras ar reolennoù ijinerezh war ar surentez.

Gouvezet e vez mat da skouer, e saotr kalz an natur an tredanvaoù, dre wrez 
klasel hag an ijinerezhioù kimikel ha ne vez graet nemet nebeut a dra evit 
mirout ouzh an dra-se, ha zoken evit lakaat da dalvezout ar reolennoù bet 
divizet, daoust ma 'z eus eus diskoulmoù kalvezel na goustont ket re ger.

Bremañ e vez klasket diorren un ijinerezh nukleel divent e-lec'h ma tleo ar 
reolennoù a surentez bezañ pouesusoc'h c'hoazh. Daoust hag e c'heller krediñ e 



gwirionez e vo graet pep tra evit m' en em ziorrefe an ijinerezh-se e surentez 
pa vo ret mont a-benn da goustoù kalz brasoc'h evit ar gevredigezh, ha da 
gudennoù kalvezel n' int ket bet diskoulmet c'hoazh (ober war-dro ha mirout an 
dilerc'hiadennoù da skouer) ?

Klevet 'vez dija e metoù ofisiel 'zo, tud o klemm a-enep ar reolennoù a-vremañ 
e-keñver surentez, re strizh d' o meno ha, evit se, kiriek eus diaesterioù an 
ijinerezh nukleel evit en em ziorren en un doare " kevezus ".

Abalamour da se eta, e soñj deomp eo ret da raktres sevel tredanvaoù nukleel ar 
gouarnamant chom a-sav ha ret gortoz un toullad bloavezhioù evit ma vefe tu da 
welout gwelloc'h riskloù seurt tra. Ouzhpenn, an amzer roet d' ar preder a 
c'hellfe bezañ implijet gant an dud pe an aozadurioù o plediñ gant an danvez 
evit kinnig doareoù all da gaout nerzh. Ret eo, abalamour da bouez ar gudenn, d'
an holl dud divizout diwar-benn hec'h holl zremmoù.

Setu pal hol labour.

Orsay, Meurzh 1975.
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GWALARN

1925-1975.

Hanter-kant vloaz 'zo e teue er-maez niverenn gentañ Gwalarn. Evidomp hag 
hon eus graet anaoudegezh ganti nebeut a-raok ar brezel ez eo bet ar gelaouenn-
se un diskuliadur wirion. Ganti hon eus desket ur bern traoù n' hor boa ket 
desket er skol. Digoret he deus deomp bed al lennegezhioù estren war un dro gant
hini lennegezh hor bro.

Da geñver Jubile Roparz Hemon e 1970 hon eus embannet un niverenn (142) ma
kaver enni pep tra a zo ret gouzout diwar-benn Gwalarn ha mennozioù Roparz Hemon
d' ar mare-se ha ne c'hellomp nemet lavarout d' hol lennerien adlenn ar 
pennadoù-se. Gallout a reomp kavout ez a re bell a-wechoù en e varnadennoù hogen
kalz a draoù poellek a gaver ivez, rak ne c'heller ket ijinañ hon emsav a-vremañ
nag Al Liamm hep Gwalarn. Zoken ar re a zo a-enep Roparz Hemon a zo bet 
levezonet gantañ ha gant e gelaouenn, hep gouzout dezho peurvuiañ.

Digoret eo bet daoulagad ar Vretoned desket war ar bed pa oant betek neuze
serret warno o-unan. E niverenn gentañ Gwalarn e skrive Roporz Hemon : « Ar pezh
a fell dimp ober am eus displeget em fennadoù-skrid " Breizh hag ar Bed ", " 
Lennegezh " ha re all. Da gentañ tro d' ar pep desketañ eus hor skrivagnerien 
yaouank da reiñ d' ar pep desketañ eus ar Vreizhiz oberennoù nevez. D' an eil 
sklerijenniñ Breizh diwar-benn ar broioù all, stujusaat ha pinvidikaat he spered
dre o spered ».

Un dra all a zo bet groet gant Gwalarn : lakaat en implij ur yezh unvan 
hag a c'helle bezañ intentet gant an holl dud desket pa ne oa ar brezhoneg nemet
ur bruzhunadur rannyezhoù a veze skrivet neuze gant pephini hervez ma troe en e 
benn.

N' eus nemet gwelout e peseurt stad e oa hol lennegezh o-raok Gwalarn ha 
goude Gwalarn evit kompren ar pezh a zo bet degaset deomp.

Mat e vije prederiañ ur wech an amzer war labour Gwalarn ha war gement a 
zo diwanet diwarnañ dreist-holl, evit kompren ar pezh a zo d' ober hag ar pezh a
zo do ziwall outañ ha se evit mat hor yezh, hol lennegezh hag hor bro.



164
Roparz HEMON

Gwalarn "... ha goude

Kalz traoù a zo bet skrivet ha lavaret a-zivout " Gwalarn ". Ha n' int ket
atav traoù gwir. Diaes, a ouzon, eo kavout ar wirionez. An dielloù, zoken 
dastumet, lennet, burutellet gant evezh, n' hellont nemet ober ur skeudenn 
diglok.

Pezh a ran amañ eo reiñ un testeni eus an traoù a ouzon. Marteze e fazian 
war boent pe boent, rak alies n' em eus da 'm harpañ nemet va eñvor. Displann e 
teu an darvoudoù a-dreuz latar an amzer.

Pa grogis da skrivañ e brezhoneg, e fellas din, aes eo kompren, embann va 
skridoù. Ur studiadenn am boa savet diwar-benn Istor Iwerzhon, hag a gasis d' an
Aotrou Yann-Vari Perrot. War-dro ar bloaz 1923 e tlee bezañ. Ur respont hegarat 
a resevis digantañ. Prometiñ a rae moulañ va fennad war " Feiz ha Breiz ", nemet
an dibenn, a lavare, ne blije ket dezhañ : echuiñ a raen o venegiñ an disrann a 
oa d' an ampoent etre ar vroadelerien, ha se, d' e veno, a oa re drist ha re 
zigalonekaus evit Breizhiz.

Mizioù a dremenas, ha ne welen ket va fennad war ar gelaouenn. Va dezo, 
kenlabourat da " Feiz ha Breiz ", a voe friket. Ret e voe din klask e lec'h all.

Studier e oan e Pariz. Skoulmet em boa anaoudegezh gant Yann Bricler, ha 
neuze gant e genderv Olier Mordrel. Reiñ a ris dezho pennadoù brezhonek, a voe 
lakaet dizale war " Breiz Atao ".

" Breiz Atao " avat a oa dreist-holl ur gelaouenn bolitikel. Me a oa 
douget d' al lennegezh. Setu ma teuas din c'hoant krouiñ ur gelaouenn lennegel. 
Hogen penaos ? Ret e oa kaout arc'hant, ha n' em boa ket ur gwenneg toull. 
Ouzhpenn se, dalc'het ma oan gant va studi, n' em boa ket amzer da blediñ gant 
kudennoù mererezh ha bruderezh.

Komz a ris gant Mordrel. En em glevout a rejomp. Tu a oa, emezañ, da 
embann ur stagadenn lennegel da " Vreiz Atao " bep tri miz. Diaes e voe dibab un
anv d' ar stagadenn-se. An anv am boa kavet, " Tan ", ne blije ket. Neuze e 
kinnigis " Gwalarn ". Perak ? Dre 'n abeg ma oa ar Gelted e gwalarn Europa. Un 
abeg sot marteze, hogen ar ger " Gwalarn " a voe kavet brav a-walc'h. Graet e 
voe an diviz, soñj am eus, em c'hambr en un ostaleri vihan e-kichen ar Panthéon.
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Mordrel a dresas un titl gant lizherennoù iskis, disheñvel diouzh al 

lizherennoù mod kozh implijet betek neuze gant ar c'helaouennoù brezhonek, da 
ziskouez e felle dimp digeriñ un ervenn nevez. Frañsez Debauvais, e Roazhon, na 
zamante morse d' ar boan evit mad Breizh, a sammas war e gein al labour embanner
ha merour.

E-giz-se e teuas er-maez niverenn gentañ " Gwalarn ", en nevez-amzer 1925.

Daoust d' an anaoudegezh-vat a dleen kaout e-keñver paotred " Breiz Atao 
", e oan un tammig chalet o soñjal e oa lakaet ul liv politikel war va 
c'helaouenn lennegel. Hogen broadeler e oan, ha n' em boe ket a geuz. Nebeut 
amzer goude, pa 'z is da chom e Brest, e voe distaget " Gwalarn " diouzh 
kelaouenn Roazhon.

* * *

Souezhet e choman o lenn kement tra a zizoloer bremañ a-zivout lec'h " 
Gwalarn " en Emsav breizhek, gant displegadennoù filozofek, kevredigezhel, 



arboellerezhel, ha me 'oar.

Eeun e oa ar mennad. Betek 1925 ne skrived nemet evit tud dizesk, o lakaat
er-maez ur strivadenn verr gant Tangi Malmanche er gelaouenn " Spered ar Vro " 
a-raok Brezel 1914, ha darn eus skridoù Frañsez Vallee ha Meven Mordiern.

" Gwalarn " a oa graet evit ar vrezhonegerien desket, ha klask a rae 
embann skridoù dudius, dezho talvoudegezh lennegel. Netra ken.

Ar goulenn bras oa : daoust hag e oa a-walc'h a vrezhonegerien desket ? 
Buan e voe kavet un 300 bennak a goumananterien. Ne greskas ket kalz o niver 
goude se. En diwez, ma ne fazian ket, ne oa ket muioc'h eget 500.

Piv oa an dud-se ? Tud a bep seurt : beleien, mistri-skol, tud-a-lezenn, 
medisined, ofiserien, kouerien, micherourien hag all, an darn vuiañ o chom, evel
just, e Breizh-Izel, hogen un darn vat ivez e Breizh-Uhel hag e Bro-C'hall, 
dreist-holl e Pariz ha tro-war-dro.
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Bez' e teuas kenlabourerien, Abeozen, Youenn Drezen, Langleiz e-touez ar 

re gentañ. Ar skrivagnerien gozh ne dostajont ket, hag, e gwir, ne voent ket 
pedet da dostaat. Lod anezho, evel Taldir hag Abalor, a reas goap. Hogen ar re 
all a voe hegarat en hor c'heñver. Tangi Malmanche a gasas din zoken ur pezh-
c'hoari, " Ar Baganiz ", da voulañ e 1931.

Menegiñ a rankan avat unan a roas dimp e skoazell diouzhtu : Frañsez 
Vallee. Skoazell arc'hant, skoazell alioù, skoazell dre al levezon en doa e 
Breizh. Ha Meven Mordiern ivez.

Evit pezh a sell ouzh danvez ar pennadoù, ne oa ket a raktres resis. Dre 
vras e felle dimp embann, e-kichen skridoù orinel, troidigezhioù diwar oberoù 
savet e yezhoù meur a vro, dreist-holl ar yezhoù keltiek. Lezet e veze pep 
kenlabourer en e frankiz. Pa veze kaset ur skrid mat e veze kemeret. Pa veze 
kaset ur skrid fall e veze nac'het.

Ar gwir en doa pep unan da zisplegañ e venozioù, zoken menozioù a c'halle 
feukañ darn eus al lennerien. Ne vezent ket feuket buan. Dibaot a wech e 
tigoumanante hini pe hini abalamour d' ur pennad kontrol d' e gredennoù. 
Hañvalout a ra din e oa an dud ledanoc'h a spered en amzer-hont eget bremañ, 
daoust d' ar pezh a soñjer alies.

* * *

A-raok krouiñ " Gwalarn " e oa div gudenn da zifuilhañ : kudenn an doare-
yezh da implij, ha kudenn an doare-skrivañ.

Hep ur yezh lennek reizhet-strizh ne oa spi ebet da sevel ul lennegezh 
uhel. Dre eurvad, ar yezh lennek-se a oa bet prientet. Goude dizurzh an 18-vet 
hag an 19-vet kantved, goveliet e oa bet dre youl, spiswel, poell ha gouiziegezh
Frañsez Vallee. An " Notennoù diwar-benn ar Gelted Kozh " ha " Sketla Segobrani 
" a oa skouerioù. Eno e kaved ur brezhoneg diazezet war un hengoun milvloaziek, 
maget koulskoude gant lavar bev ar bobl. Ar pep gwellañ a oa bet tennet eus an 
testennoù kozh, eus ar reolennoù stabiliet gant rummadoù yezhadurourien ha 
geriadurourien, eus ar gerioù ha troioù-lavar dastumet e pep rannvro, hag ar 
gerioù nevez rekis a oa bet stummet-reizh. Ezhomm ebet da glask e lec'h all. 
Boulc'het e oa an erv, ha ne chome netra d' ober nemet kenderc'hel. Ne oamp ket 
reveulzierien. Heulierien e oamp.
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Amjestroc'h e oa kudenn an doare-skrivañ. Dre " Emglev ar Skrivagnerien " 

e oa bet fardet abaoe 1907 an doare-skrivañ KLT, o lezel er-maez, siwazh, 
rannyezh Wened. Gwech an amzer, tud a save o mouezh da c'houlenn ar 
beurunvanidigezh, hogen nebeud a veze graet.



E 1923 e oa deuet er-maez " Peredur ", troet diwar ar c'hembraeg-krenn 
gant Yann Ar Rouz. El levr-se ez implijed un doare-skrivañ peurunvan, kempennet 
gant skiant hag ampartiz. E-pad ur pennad e kredis e oa bet kavet an diskoulm, 
ha c'hoant bras am boe d'ober gant an doare-skrivañ-se.

Diglok avat e vane labour Yann Ar Rouz, un dam-dresadenn hepken. Ret e 
vije bet fichañ ur geriadur bras. Ernault pe Vallee a vije bet gouest. Me ne oan
ket barrek. Fur e oa eta gortoz, a soñjis, hag etretant kemer an doare KLT, 
anavezet-mat ganin, gant va c'henlabourerien ha va lennerien.

Diwar ar penn-kentañ evelato e ris ur reolenn strizh : ne vije kemm ebet e
doare-skrivañ " Gwalarn.". Bezit asur e voe ur reolenn diaes da heuliañ. Stourm 
kalet e rankis ouzh leziregezh pe aheurterezh lod eus ar genlabourerien. Darev 
oan alies da bennfolliñ gant Abeozen, a skrive atav « koat » e-lec'h « koad », 
hag a oa enebour d' ar barrennoùigoù-stagañ, gant Meven Mordiern, na felle ket 
dezhañ lakaat un titl war un « n », war zigarez ne oa ket brav ar vogalennoù-fri
! Feiz, tabut a save zoken etre Frañsez Vallee ha me. Ar yezhour kozh a veze 
atav douget da « wellaat », hep merzout ne rae e « wellaennoù » nemet luziañ al 
lennerien.

Ober gant an doare-skrivañ KLT a oa evel mont gant ur c'harr outañ teir 
rod hepken, ha gouzout a raen e vije ret stagañ ar pedervet rod, abred pe 
ziwezhat. Ar beurunvanidigezh, tost da vezañ graet nebeud a-raok an eil Brezel-
Bed, a voe sevenet e 1941.

* * *

Gouestlet e oa " Gwalarn " d' al lennegezh. Chom war dachenn al lennegezh 
a vije bet avat en em serriñ en un tour olifant. Koustjed pe gousjed e ranked 
kemer perzh en emgann evit buhez ar yezh, embann levrioù-deskiñ, yezhadurioù, 
geriadurioù, krouiñ " Brezhoneg ar Vugale ", ar " Simbol ", skol dre lizher. 
Ouzhpenn " Gwalarn " e voe savet ur gelaouenn-arz, " Kornog ", ur gelaouenn-
bobl, " Kannadig Gwalarn ", ur gelaouenn-ouiziegezh " Sterenn ". Embregadennoù 
a-gostez e vanjont koulskoude.
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* * *

En un taol e voe diskaret " Gwalarn ", evel an holl gelaouennoù brezhonek 
all, e dibenn ar Brezel. An niverenn 165, an hini diwezhañ, a voe moulet e miz 
Mae 1944. N' he doa bevet ar gelaouenn eta nemet naontek vloaz.

E-pad un nebeut mizvezhioù e voe dismantr en Emsav Breizh. Ne voe ket evit
pell. Kelaouennoù nevez a ziwanas " An Avel " ha neuze " Avel an Trec'h ", " Tir
na n-Og ", " Kened ", " Studi hag Ober ", " Al Liamm ".

" Al Liamm ", kevredet gant " Tir na n-Og ", a dlee bleuniañ ha padout hir
amzer dindan renadur Ronan Huon.

" Tir na n-Og ", " Kened ", " Al Liamm " ne oant ket disheñvel-bras diouzh
" Gwalarn ". Lennit pe adlennit i, - pezh a alian start deoc'h ober, mar gellit,
- hag e welot e oa kalz eus o c'henlabourerien ar re end-eeun a skrive e " 
Gwalarn ". Kontadennoù, barzhonegoù, studiadennoù savet a-raok 1945 a voe moulet
er c'helaouennoù-se. Skrivagnerien, a vez graet anezho tud rummad " Gwalarn ", 
evel Abeozen, evel Youenn Drezen, eveldon, a zo bet moulet darn eus o oberoù 
pouezusañ gant " Al Liamm ", er gelaouenn pe e stumm levrioù. Berr-ha-berr, ne 
voe troc'h ebet.

* * *

Kemmoù bras a c'hoarvezas koulskoude e-doug an tregont vloaz diwezhañ, 
etre 1945 ha 1975.

Dilezadeg ar brezhoneg gant ar bobl, deraouet adalek ar 17-vet kantved, a 



yeas trumm war vuanaat. Grevusañ arouez an dilezadeg-se, harluidigezh ar yezh 
diouzh an ilizoù. Tud yaouank ha bugale e-leizh, zoken war ar maez e Breizh-
Izel, ne gomzont mui nemet galleg, hag ar re a gomz brezhoneg a gomz fall alies.

Diouzh an tu all, dre ar vro a-bezh eo kresket emskiant ar yezh e-touez an
dud desket, dreist-holl e-touez ar yaouankiz, en un doare souezhus. Kelennet e 
vez brezhoneg er skolioù-etre hag er skolioù-meur, war baotaat ez a ar 
c'hentelioù prevez, ar skolioù dre lizher, ar c'hampoù-studi. Aozet e vez 
festoù-noz, devezhioù brezhonek, c'hoariva. Ar re a gemer perzh en emsav-se a 
vez kontet dre gantadoù, dre viliadoù zoken. N' eo ket c'hoazh kalz a dra, anat 
eo. Hogen d'ar re o deus stourmet tost en digenvez a-raok Brezel 1939 e seblant 
bezañ ur burzhud.

169

Al lennegezh a c'hiz kozh, savet evit an dud dizesk, a zo aet hogozik da 
get. Ar skridoù a aozer bremañ a zo war un derez uhel, pe uhelik da vihanañ. Lod
a vez graet evit lenneien ha gouizieien.

Eus al lennegezh skiantel ne fell ket din komz amañ, daoust ma tiwanas en 
amzer " Gwalarn ", a-raok zoken. Eus al lennegezh arzel, al « lizhiri-kaer », 
evel ma lavared gwechall, e komzin.

Mouezhioù a zo tavet. Mouezhioù all a glever. Ar skrivagnerien yaouank a 
zo stank. Da galz eus ar re-mañ, " Gwalarn " n' eo nemet un anv. Pet anezho o 
deus, ne lavaran ket lennet, hogen gwelet zoken un niverenn eus ar gelaouenn ? 
N' hellont ket eta bezañ bet levezonet ganti, nemet dre hentoù dieeun.

Ha padal, an nevezintioù degaset er bloavezhioù diwezhañ a zo dister, da 
'm soñj. Personelezhioù kreñv a verzan e-touez ar re yaouank-se. Hini ebet 
evelato n' eo deuet c'hoazh a-benn d' en em zistagañ krenn diouzh an tolp, evel 
ma reas Tangi Malmanche, Youenn Drezen, Jakez Riou, Abeozen, Maodez Glanndour. 
(Nemet Anjela Duval, hag hi n' eo ket da lakaat er rummad yaouank.)

Ar yezh lennegel a chom, an eil dre egile, an hini implijet gant Vallee 
hag e ziskibien.

Ar c'hempouez rik kavet gant Vallee avat etre ur yezh frammet hervez ar 
poell, gant gerioù dezho ur ster resis ha kenereet gant reolennoù-yezhadur 
strizh, ha lavar ar bobl gant e droioù leun a nerzh hag a faltazi n' eo ket bet 
miret atav. Darn a ijin a-steioù gerioù nevez, sebezus alies. Re all, er 
c'hontrol, a skriv trefoedach, moarvat o krediñ e tostaont ouzh ar werin. Mont a
reont diwar an hent-etre, d' en em goll en un abuzetez pe da sac'hañ en ul 
lagenn. Lakait ouzhpenn ar chifrodennoù roet d' ar yezhadur ha d' an doare- 
skrivañ, hag e welot emañ ar brezhoneg skrivet en arvar.

An holl yezhoù a rank kemmañ gant an amzer, ha follentez e vefe klask 
enebiñ ouzh an emdroadurioù rekis. Hogen a-walc'h a zo a-walc'h, ha re a zo re. 
Da bareañ an droug, n' eus nemet ul louzoù : skiant-vat.

* * *
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" Gwalarn " en deus sevenet e bennañ kefridi, stabilaat ur yezh klasel. 

Dismegañset e vez a-wechoù ar glaselezh. Ar vardell eo koulskoude a harz ouzh 
rouestl ha dizurzh.

Brudet a-walc'h eo bremañ en Emsav Breizh. Brud neoazh n' eo nemet moged. 
Bezet aotreet din, er bloaz-mañ, an hanterkantvet abaoe ar grouidigezh anezhañ, 
ober ur goulenn : ra vezo dastumet hag adembannet skridoù a bep seurt, a-strew 
en niverennoù kozh, damankounac'haet gant ar re o deus o lennet gwechall, ha 
dianav-krenn d' ar rummadoù yaouank. Talvoudusoc'h e vefe eget nep meuleudi.
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Yann-Ber PIRIOU

HADAÑ

Me a blij din hadañ komzoù 
a-fuilh
a-dreuz hag a-hed
e park ar bed
a-hed hag a-dreuz
e park ar reuz.
Un deiz em eus plantet unan 
dindan an heol benniget 
unan dibabet gant aked. 
He gwelet am eus o tispakañ
un tammig muioc'h bep miz
hag o perc'hennañ marzhioù meur 
e-giz d' ur gevnidenn
o pesketa gwaregoù-glav 
ha gourruzelloù-Hanternoz
e glizh he rouedoù.
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Robert NICHOLS

MAMM

Mamm deus en-dro. Ur c'hemplez am eus hepdout. 
Aon am eus ne vefen ket « un homme du monde ».
Bez' ez eus kement a draoù er vuhez ha n' anavezan ket ; 
Sell, an traoù pemdeziek da skouer, damveuzet on ganto.

Mamm, da ali a rankan kaout evit ar bugel. Daoust hag ez eo e lienoù a ro 
tanijenn dezhañ ? Ha reizh eo e sunfe e viz d' e oad ?

Mamm, va gwreg a zispign re a arc'hant. Bez' he deus dleoù e triwec'h stal. Se a
zo ur gudenn n' eus tu ebet din komz anezhi, zoken gant va mignoned wellañ.

Mamm, bez' ez eus kement a draoù plijus hag eürus am eus c'hoant komz anezho 
ganez.

Mamm, perak out aet da vevañ e Miami Beach ? Dont a ri d' hor gwelout e 
Seattle ? Prometiñ a ran dit chom hep 'n em welout eus da vuhez prevez.

Mamm, fellout a ra din e ouefez n' em eus ket disoñjet va huñvre. Te ' ouie e 
oan adkroget da seniñ gant an armonika ? Desket 'm eus kontañ istorioù e 
rannyezh ar c'hornad. Gouest on da naetaat boujiennoù ar c'harr.

Mamm, 'm eus ket kemplez Oedipus, gwir eo, 'm eus ket. Aet on poazh gant ar re 
genoad ganin. Hiraezh am eus d' ar blev gwenn.

Mamm, perak emaoc'h-c'hwi, tud ar bloavezhioù 30 ken diskredik ?

Mamm, ezhomm hon eus ur « baby sitter ». Poan am eus o koustet. Ne oa ket ennon 
danvez ur mestr-konter. Te 'oar mat, atav en deus displijet din kaout botoù em 
zreid.
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Mamm, soñj 'peus pa c'hoarien « Peter Pan » ? Lammet em boa eus prenestr al 
levraoueg war ar sofa lien kreton. Divaskell am boa d' ar c'houlz-se.

Mamm, soñj 'peus bezañ graet war va zro p' edon klañv ?
Ar stignoù a zo serret. Sevel a ran va daoulagad hag e sellan ouzhit o vagañ 
ac'hanon gant loaiadoù bras laezh-magnesia. Santout a ran da zaouarn klouar o 
flourañ va zal, evel un ael.

Mamm, pelec'h emañ ar sekred-kegin az poa prometet deomp tri bloaz 'zo ?

Mamm, disoñjet 'peus, Mamm, Mamm, Mamm.

Mamm, te a ra diouer din. Ezhomm am eus ac'hanout. Ne ran ket diouer dit, me 
ivez ? Mamm, va c'harout a rez ? N' on ket o klask trabas ouzhit, gwir. Ur paotr
mat on. C'hoant am eus da varvailhat a-zivout an amzer dremenet.

Troidigezh gant Gwenael ha Tudual HUON.

R. NICHOLS a zo ur barzh eus ar " Beat generation ", unan eus ar re o deus
kemeret perzh en emsavadenn an dud yaouank e Bro Amerika er bloavezhioù 50-60 
(a-gevret gant Kerouac, Ferlinghetti ha Ginsberg).

Ur " Beat " a oa skeudennet evel ur paotr yaouank barvek gant dilhad e 



truilhoù, sandalennoù gantañ en e dreid, taboulinoù Bongo, pladennoù Jazz hag ur
skouerenn eus " Howl" (ul levr barzhonegoù gant A. Ginsberg).

Dre vras e oa anezhañ un den fallakr ha leun a sioù fall, troc'het a-grenn
eus ar gevredigezh en-dro dezhañ. Setu d' an nebeutañ ar pezh a soñj ar 
gevredigezh amerikan, ouzhpenn se e oa gwelet fall a-walc'h peogwir e felle 
dezhañ kaout an nebeutañ a zarempredoù posupl gant ar gevredigezh-se. Bez e oa 
anezhañ un den drammet pe ur mezvier beuzet en e dechoù fall. Evit meur a hini 
ar pal a oa stourm a-enep ar gevredigezh.

Ar varzhoniezh a oa evito un tu da grouiñ darempredoù etrezo ha drezi e 
klaskent reiñ ur ster d' an arz evel m' en doa graet Walt Whitman en o raok.
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Youenn GWERNIG

Diskar-amzer

Strakal a ra an tan em oaled fenoz 
buan-buan ez eo bet beuzet
bloaz-mañ an hañv
buan-buan hag an avel a gan 
interamant ar bed
kirri-nij o vrammat o strakoù euzhus 
'us d'hon douaroù soubet dindan 
skourjez an avel
ha roet am eus keuneud d' am zan 
rak ne vez ket douaret ken buan-se 
ar bed

Vous permettez ? - Ma, petra 'rafen ken... 
hag ur mell soudard em liorzh
va c'hi o harzal evel un diaoul
j'le bute le clebs ? - Tri mil c'hast 
lezit va c'hi pe stlipoù 'vo tro-war-dro 
ha setu perak, na trist eo,
eo bet savetaet va flant pour -

strakal a ra an tan em oaled fenoz 
hag eürus en em gavan ha disoursi 
rak n' hon eus ket gwelet c'hoazh
- ra zeufe doueed an traoù bev d' e bulluc'hañ -
krank ebet c'hoazh o klask lakaat kresk 
war briz ar c'hoad tan o vreinañ 
tu-mañ ar Menez Arre
e koulz laret pep foz
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hag an den yaouank-mañ e vlev hir, paour-kaezh denig gwisket gantañ n'ouzer 
petra, pilhoù gleb-dour-teilh ha chalet tamm ebet gante, denig taer o krenañ 
gant ar riv, o tont eus Pariz e stop hag hervezañ ne vez kavet tud dereat nemet 
en tu-mañ eus an harzoù. Sebezus. Beajet am eus bet en tu-all da veur a harz, ha
kavet am eus ur bern tud dereat e pep lec'h. Kavet am eus ur bern kranked ivez, 
gwir eo. Ur paotr yaouank erruet fenoz o 'n em dommañ ouzh tan va oaled, ur 
paotr yaouank gant e Pariz o tislonkañ gerioù iskis gant pouez-mouezh fentus - 
hegasus un tamm - e vro c'henedik : on est tous des cons. N' hell ur Breizhad 
bout " mat " nemet ma 'z eo bet aozet gant Pariz. Memes an harluidi a soñj evel-
se. Re aes eo. Gant arc'hant leizh e sakodoù e vez brav d'ur Breizhad en harlu 
dont da Vreizh d' an hañv...

RECONVERSION - MISE EN VALEUR - 
APPORTER UN SANG NOUVEAU A NOS REGIONS DESHERITEES :
gwerzhet eo bet nevez-zo er parrezioù
Skrignag ha Poullaouen tost da hanter-kant 
ti kozh war ar maez da Saozon

...ya, re aes eo. Met aet omp skuizh. Ma venn d' ur Breizhad divroañ, mat 
evitañ. Met amañ e ranker chom, amañ e ranker labourat, amañ e rank an nen sevel
e wir vuhez. Amañ hag en ur chom amañ e rankomp-ni adsevel hor Broad...

E miz Gwengolo ha miz Here e vez klevet bremañ 
ur bern saozneg e foarioù an Uhelgoad.
Prenañ 'reont binviji mat da renkañ
traoù kozh ha da deurialat an douar.



Miz Mae a zeu, marteze, e vo klevet ur bern saozneg 
adarre war leurioù foar an Uhelgoad.
Dont a rint moarvat 'vit prenañ bodoù-roz.

Hag aet eo ar paotr yaouank ganet e Pariz 
aet eo en ul lammat 'vel ur beufig dindan 
skourjez an avel -
Eürus en em gav ha disoursi
rak kavet en deus bod en un tiegezh 
war ar maez 'kostez Sant-Riwal
eürus en em gav ha disoursi
rak labourat a raio eno evit e voued 
ha dreist-holl evit gwellaat
distagadur e vrezhoneg.

19 a viz Here 1974.
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KIVIJER

Kirri-gwint ha kestell-eostek

An darvoudoù, a zo kaoz anezho amañ, a zo dispis, ken e-keñver al 
lec'h, ken e-keñver ar mare. An heñvelderioù a c'hellfe bezañ kavet, amañ hag 
ahont, gant lec'hioù, darvoudoù pe dud wirion, n'int nemet gwir zegouezh.

Treuzet ganeoc'h ar pont war ar stêr Elorn, p' emaoc'h o tont eus Kerc'hor
pe ar Vilin-Wenn, kemerit an hent a gas d' ar vourc'h ! Kentañ kêriadenn a welot
dizale war an tu dehou, nepell diouzh an hent bras, honnezh eo ! Ar gêr-se, 
damguzhet gant ar gwez ha tamolodet etre div roc'h veurdezus, n' eo ket evidon 
ur gêr evel n' eus forzh pe hini. Stag on outi evel m' eo stag Salvador Dali 
ouzh porzh-houarn Perpignan : pa dec'h va spered d' al Ledenez e touar atav da 
gentañ el lec'h-se. Tud vras a zo bet dedennet, a-zoug-ar-wech, gant ar 
c'horniad-se. Olifanted Annibal a zo bet gourdonet aze a-raok bezañ lakaet da 
dreuziñ an Alpoù. Dilestret e voent e Porzhtrein ha kaset da c'houde war droad 
betek aod Kerc'hor. A-raok kregiñ gant ar gourdonañ a-zevri e voent lakaet, e-
giz embregerezh, da zougen en tu all an holl reier a oa war aod Kerc'hor. Al 
lec'h ma touarjont a zo anvet abaoe an Treizh. Ur riboul, etre div roc'h, a zo 
bet anavezet pell amzer dindan an anv Toull an Olifanted. Dre ar riboul-se, 
anvet bremañ Toull ar Roc'hoù, eo e tremenas an darn vrasañ eus an olifanted 
brezelour. Ur c'hont Leon, c'hoant dezhañ kreskiñ e zomani, a dreizhas eno ivez 
gant un arme. Troc'het e voe e hent dezhañ, avat, gant un arme Kerneviz kaset 
buan eus Kemper-Kaourintin da sikour ar Blougastelliz. An div arme a gejas war 
Venez Kerrudu. Un eil kont Leon, o vont da Vrezel ar Groaz, a dremenas dre aze 
ivez, hag a lakaas sevel, e koun an degemer mat roet dezhañ gant tud al Ledenez,
ankounac'haet ganto Emgann Kerrudu, ur groaz vaen-greun, a c'helled gwelout eno 
n' eus ket keit-se c'hoazh, hag a oa skrivet warni :
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SALUD DEOC'H KROAZ VENNIGET ! 
HEN TOUIÑ A RAN DIRAZOC'H,
AR RE ZIVADEZ, ETRE VA DAOUARN, 
A VO FRIKET !

Dre eno ivez eo tremenet Napoleon (an Trede, a gav din) hag e wreg. Anv 
houmañ a zo bet roet da unan eus ar reier.

Menegiñ a rin c'hoazh eo an hent-se a gemere, pa oan yaouank, 
pesketaerezed Kerc'hor, pa 'z aent da Benn-al-Lein da glask rigadelled. Merc'hed
yac'h, me ' lar deoc'h ! Mont a raent diarc'hen, o bouteg ganto dindan o 
c'hazell. N' on ket sur zoken ha ne raent ket stamm en ur vont gant o hent ! Pa 
zistroent e oa ar bouteg leun war o fenn, un dorn o terc'hel ar bouteg, an dorn 
all war o dargreiz. Mont a raent e strolladoù bihan, o wagenniñ o c'horfoù 
gwevn, evel kerzherien Paris-Strasbourg. Ni, moused, p' o gwelemp, a hope warno,
hep mankout gwech ebet :

Merc'hed Kerc'hor, 
'Soub o rer er mor !

Merc'hed Kerc'hor, 
'Soub o rer er mor !

Ne raent van ebet !

Ar reier, gant o faoutoù, o zoulloù, o c'hevioù, o mougevioù, o ribouloù 
dindanzouar, o deus dedennet ivez furcherien hag hendraourien. En unan eus ar 



c'hevioù e voe dizoloet ganto, e derou ar c'hantved-mañ, un Daolenn ar 
C'hemmadurioù, kizellet war veuz, miret mat, a c'hell bezañ gwelet e Mirdi 
Broadel al Ledenez. Krediñ a reer e voe kuzhet aze gant menec'h Landevenneg p' 
edont o tec'hout rak an alouberien norman. War-dro ar c'hwec'hvet kantved e tle 
bezañ bet kizellet, n' eus forzh penaos e-pad, pe diouzhtu goude, an 
Dilestradeg. D' ar mare-se, pa ne veze ket skrivet ar c'hemmadurioù, e veze 
lakaet an daolenn e-kichen ar manac'h a rae al lennadenn e-pad ar predoù. Un 
doare taolenn zialc'houezañ e oa. Bremañ eo ar c'hontrol : graet e vez gant 
seurt taolennoù p' emeur o skrivañ. Se a zo un tammig evel un tredanlusker, a zo
eilpennadus : pa vez lakaet red ennañ ez en em laka da dreiñ, ha pa vez lakaet 
da dreiñ e ro red !
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Ma ! er gêr-se e veve, diouzhtu war-lerc'h Brezel ar Ruta, Storloker ha 

Chalboter. Storloker a oa ur c'hastell-eostek pevarzek vloaz, kreñv ha balc'h, 
e-kreiz e vrud. Chalboter a oa ur c'harr-gwint un tammig yaouankoc'h. Penaos ez 
on deut d' ober anaoudegezh gant an daou gomper-se ha klevout ar pezh a lavarent
kenetrezo a zo va sekred. Penaos e komprenan yezh ar c'hirri, se a zo aes : 
adalek an oad tenerañ em eus c'hoariet ganto : ur c'hastell-eostek am eus graet 
zoken, pa oan bugel, gant ur gontell hag ur minaoued hepken. An diaesañ d' ober,
en ur c'hastell-eostek, evel er c'hirri all, eo ar rodoù, hag ar re-mañ am boa 
graet ez reolennel, evel ar c'harr e-unan a-hend-all, gant bendell, skinoù, 
kammedoù ha kilh. N' em oa ket ankounac'haet ar tint (1), evel just.

* * *

Chalboter a oa deut d' ar gêr, goude bezañ bet o charreat teil. Lakaet e 
oa bet en e blas, dindan ar skiber, e-kichen klud ar yer. Ar skraberezed a oa 
aet da gousket.

- Pebezh devezhiad, a lare outañ e-unan, am eus bet ! Eürusamant eo aet ar
yer daonet-se d' o c'hlud ! Un tammig peoc'h bremañ a raio vad din !

Ne blije ket dezhañ ar yer. Perak ? Me 'gred eo abalamour ma n' o doa tamm
respet ebet en e geñver. C'hwi ' gompren : ober a reont o ezhommoù n' eus forzh 
pelec'h ! A-hend-all en doa avi outo ivez abalamour d' ar gwele kloz-se, 
gwerniset, a oa bet lakaet dezho da glud. Se, a soñje dezhañ, a oa reiñ konfitur
d' ar moc'h !

(1) Anv lec'hel evit « savenn », savadur kromm e penn uhelañ ar c'hastell-
eostek, a zeu a-zioc'h talier al loen kezeg.
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Souden e klevas ur c'harr o storlokat er pellder. Anavezout a reas trouz e

gamalad.

- Setu Storloker oc'h erruout ivez, a soñjas. Muioc'h a chañs en deus 
egedon, met ur c'harr mat eo evelato, prest atav da rentañ servij d' ar re all. 
Me ' garfe e vijen bet ur c'hastell-eostek ivez ; neuze em bije bet labourioù 
skañv d'ober, ha plijus, ha naet, dreist-holl. Padal, bremañ ne ran nemet 
labourioù lous : kas teil d' ar parkeier hag, ur wech an amzer, kas ur wizh kozh
bennak d' ar c'higer, da lazhañ. P' emeur o kargañ teil warnon e vez va zreid 
dalc'hmat en hañvouez. Morse ne walc'hont ac'hanon.

Keuz en doa d' e vugaleaj. Graet e oa bet evit ur chalboter eus ar 
vourc'h. Bemdez e veze kaset d' an Treizh da gargañ traezh pe win, ha 
marc'hadourezh all, ispisiri a-wechoù, a oa c'hwez-vat gantañ. Ar gwin hag an 
ispisiri a veze degaset d' an Treizh eus Porzhtrein gant Rouanez an Elorn, sloup
Po' Yann (1). D' ar mare-se, en Treizh, e oa c'hoazh paramantourien ! Chalboter 
en em gontante spontus en e labour. Pa ziskenne d' ar porzh e oa skañv ; an 
aliesañ e yae goullo, gwechoù all ne zouge nemet barrikennoù goullo. Gwir fred 
distro ne oa ket. Pa zistroe d' ar vourc'h gant e draezh, e garchedoù ispisiri 
pe e deir barrikennad win, e oa karget mat, met al labour tennañ a oa evit ar 
c'hezeg. Ne veze ket lazhet ar re-mañ gant o labour, evelato. En Treizh e oa 



neuze - deportit ma rin ar gont anezho - unan, div, teir, peder, ya peder 
ostaleri en ur gontañ an ti-butun, div war an tu dehou, div war an tu kleiz, hag
un tammig uheloc'h e oa div all, an eil dirak eben, evel just. Se a rae 
c'hwec'h. C'hwec'h ostaleri war bemp kant metrad ne oa ket fall ! Evel-se e oa 
tro da ziskuizhañ. Na pebezh amzervezh vat e oa honnezh ! An hent a oa kompez ha
koultronet mat, ar pezh a zo plijus d' ur c'harr. Plijadur en deveze ivez o 
kejañ gant ur c'heneil war e hent, ken eus e dichalboterezh-heñ, ken eus an 
tiez-chalboterezh all, a oa niverus d'ar mare-se. Alies ez en em gavent a-gevret
e-tal an ostalerioù hag en degouezhioù-se e c'hellent eskemmañ keleier. Sur, ne 
oa ket da glemm ! Pa gejent war an hent en em saludent evel ma ra an dud ivez. 
An hini yaouankañ a salude atav da gentañ gant un « o vont da gargañ adarre ? »,
pe « sammet mat out ! », pe « chom a ra c'hoazh trawalc'h evidon ? ». Se a oa 
evit ar c'hirri boas an eil re ouzh ar re all. A-wechoù e kejent ivez gant kirri
all, n' anavezent ket, evel karr ur c'houer o tont gant traezh pe vaerl eus an 
aod. Ar salud reolennel en degouezhioù-se a oa :

- Maen-uz-karr ! » a-berzh an hini yaouankañ, a zlee bezañ respontet 
gant :

- Karr-uz-maen ! » a-berzh an hini koshañ.

(1) Paotr Yann, ur paramanter anavezet et Ledenez a-bezh.
180

Un doare oa d' ar re gozh da reiñ kalon d' ar re yaouank peogwir, en o 
salud, e chome an trec'h gant ar c'hirri. Un hengoun e oa gant an holl girri 
abaoe kantvedoù, marteze zoken eus an amzer a-raok an Dilestradeg. Un dra bennak
en doa da welout, moarvat, gant stad fall an hentoù er mare-se ma oa ar maen 
brasañ skoilh ha brasañ enebour ar c'harr.

Hogen, ar pezh a zo mat ne bad ket pell : dont a reas ar brezel ha setu 
kemmet en un taol planedenn Chalboter. Ne oamp ket kreñv war vor hag adalek 
mizioù kentañ ar brezel e voe troc'het Hent ar C'hafe hag Hent ar Gwin. E 
gwirionez e tremene memes tra dre an harzoù un nebeur barrikennadoù gwin, met ar
gwin-se, evit an darn vrasañ, a oa miret evit ar soudarded rak, an holl a oar : 
« hep gwin ruz n' eus soudard ebet ! ». Rouanez an Elorn a voe dizarmet ha 
stlejet betek ar Froud pe Sant-Yann, da vreinañ ; Chalboter a voe gwerzhet d' ur
c'houer. Ebatiñ a reas c'hoazh un hanter-eur marteze war an hent bras met da 
c'houde e voe teñval en-dro dezhañ - edo o vont gant un hent-karr bolzet gant 
skourroù gwez, an douar dindan e rodoù a voe blot ha gleb. Se ne badas ket pell 
hag ez en em gavas prestik da c'houde en ul lec'h sklaeroc'h : an douar dindanañ
a oa kalet ; dont a reas ur bern tud da sellout outañ : edo e-kreiz leur-dornañ 
un tiegezh. « Solut eo c'hoazh, » a lavaras an tieg, o tastornañ ar skinoù hag 
ar brec'hioù. « Padout a raio meur a vloaz c'hoazh, » a lavaras un amezeg. Se a 
oa ali an holl. Ar sellerien a yeas kuit ha Chalboter a voe kaset a-hed ur bern 
teil uhel. Gouelañ a reas o santout e dreid en hañvouez hag ar forc'hadoù teil 
gleb ha yen o kouezhañ warnañ. Saotret e oa bet diouzhtu gant e vestr nevez, 
mall warnañ arnodiñ e dumporell.

- Ac'hanta Chalboter, a laras Storloker oc'h en em renkañ en e gichen,
pell 'zo eo echu da zevezh ganit ?

- Nann, avat, o paouez echuiñ emaon ivez. Ha te, pelec'h, out bet hiziv ?

- A, hiziv em eus bet un devezh mat, o charreat keuneud kordenn !

- Ar c'heuneud kordenn a zo kalet, ne ra ket a boan dit ?

- Wa ! ket re, gouzañvus eo.

- War an hent bras out bet ?
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- Ya, ur pennad mat, war an hent koultronet. Plijus e oa!



- Ma ! me, abaoe ma 'z on deut amañ n' on distroet morse, koulz lavaret, 
war an hent teret. Atav an hevelep hent priellek ha teñval !

- Ya, siwazh, Chalboter ! Ne zivini ket pelec'h on bet goude bezañ 
diskarget an eil gordenn geuneud !

- Pelec'h out bet 'ta ?

- E-lec'h ma 'z on bet gant ! Ya, Fany a oa aet laosk unan eus he hern hag
ez omp aet d'ar c'hovel da lakaat un houarn nevez dezhi. Dre ma 'z aemp gant an 
hent e troe an dud o fennoù, an houarn laosk oc'h ober « kliñk, kliñk, kliñk ».

- Hag a nevez du-hont ?

- Ar c'hovel n' eo ket cheñchet tamm ebet, nag an dud kennebeut. Ar 
marichal, o sellout ouzh treid ar gazeg, a lavaras e oa aet fall an tri houarn 
all ivez. « Kement hag ober, neuze, lakit pevar houarn nevez dezhi, » a 
respontas ar mestr. O vezañ ma oa ul loen all da houarnañ a-raok Fany e chomjomp
ur pennad mat er c'hovel. Kerkent ha ma voe disterniet ar gazeg setu ur 
vandennad bugale o krapat warnon. Ar vugale-se a oa deut aze gant daou garr eus 
Sant-Alar, karget a vouded evit ar c'hovel. Nag a gri, nag a c'hoarzh, nag a 
blijadur, me 'lar dit ! Damant ebet ouzh foñs ar brageier ! Ha bugale 
distagellet mat, fidamdoue ! Deut on a-benn da zeskiñ unan eus ar rimadelloù a 
zibunent :

Hei do !
Bouchig do !
'Ya da Vrest,
Dishouarn ha digabestr, 
Dreist ar vein,
Dreist an drein,
Tour Komanna war e gein, 
Tour An Dre war e lost, 
Hag a ya da heul ar post !

- Da 'vo dit deskiñ anezhi din ivez !

- Pa ' gari, avat !

* * *
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Bemdez e tivizent evel-se p' en em gavent o daou kichen-ha-kichen goude o 

devezhiad labour. Pep hini a gonte ar pezh en doa gwelet pe glevet. Storloker, a
veaje kalz muioc'h eget Chalboter, a wele hag a gleve, evel just, un tamm mat 
muioc'h a draoù eget e gamalad. Deskiñ a rae ivez gant bugale an ti : d' ar yaou
ha d' ar sul, pa veze heol, e teuent gant o levrioù da azezañ warnañ. Lenn a 
raent a vouezh uhel, ha kanañ, ha kontañ rimadelloù. An tieg e-unan a yae da 
azezañ warnañ d' ar sul d' abardaez, da lenn Keleier Breizh hag ar C'hornog, pe 
ar C'hernevad Bihan pe c'hoazh Ar C'houer Breizhat, e gelaouenn vicherel. Hini 
ebet ne rae van ouzh Chalboter, na oa nemet pri ha teil - sec'h, gwir eo, met 
teil memes tra.

Un dra all a oa c'hoazh : Storloker a oa bet er brezel. Eñ ha kestell-
eostek all a oa bet treuzfurmet e bardelloù war an talbenn. Chalboter en doa 
graet ar brezel ivez, hogen er gêr ; ne oa ket aet morse e-maez eus e doull. 
Alies e veze kaoz ganto eus ar brezel.

- Te, Storloker, a zo bet er brezel ivez ? a c'houlenne a-wechoù 
Chalboter, na oa ket re vat e vemor.

- Ya, ya, bet on, avat ; engalvet on bet en Navet-Warn-Ugent Bagad Kirri-
Bardelloù e Brest. Eno, neuze, ez omp tremenet dirak ijinourien Melestrerezh ar 



Maengleuzioù, da welout ma oamp mat da vont d' an talbenn. Sellet e voe ouzh hol
letern a-raok, ouzh hol lutig, ouzh hon starderez, ouzh hor roudoù, hag amprouet
kensturiegezh ar re-mañ. Ar re a voe kavet barrek a voe roet dezho un trede rod,
da cheñch pa vije ezhomm, ur voestad lard melen hag ur c'havr etre pevar.

- Ur c'havr ?

- Ya, ur c'havr skouer 1870 astennet 1914.

- Gwelout a ran ; da zibradañ an ahel ?

- Just ! Pep hini a reseve c'hoazh, ouzhpenn, ur valaennig hag ur balikez.

- D' ober petra 'ta ?

- Te 'oar, paseet e veze ar " reuvu " warnomp alies, dreist-holl a-raok un
argad. Pep tra a ranke bezañ naet ; n' en dije ket fallvezet en dije gwelet ar 
jeneral ur bern loustoni a-dreñv ul loen kezeg. An dra-se a ranke bezañ skubet 
ha dastumet a-raok ma oa paouezet a zivogediñ !

- Strizh e oa an traoù ganeoc'h, neuze ?

- O ya, strizh-meurbet ! Goude-se e voemp kaset da gaout ar marichal, a 
verkas warnomp, gant un houarn ruz, niverenn ar Bagad : 29 BKB - Br. Eus Brest e
voemp kaset da Lanuon, e-lec'h ma oa bagadoù all a Vreizh : an Eil-Warn-Ugent 
eus Gwengamp hag ar C'hwec'hvet hag Hanterkant eus An Oriant. Alese, goude ur 
pennad, ez ajomp trema an talbenn. Ne oamp ket gwall greñv war zouar kennebeut 
hag an enebourien o doa c'hoariet an dro d' al Linenn NEVENOE ; hor c'hefridi 
dimp-ni, neuze, a oa sevel bardelloù buan-ha-buan da herzel outo. Sevel a rejomp
un doare linenn loch-diloc'h, a voe anvet Linenn g-Kadoudal.
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- Penaos e c'helles anavezout ar c'hirri a oa eus Gwengamp pe an Oriant ?

- E Gwarnizon Lanuon e voe bezedachaouet an tri bagad, kent o c'has d' an 
talbenn. Ar re na oant ket eus Bagad Brest a ouien, eta, e oant eus Gwengamp pe 
An Oriant Ouzhpenn-se e oant merket ivez 22 BKB Gw. ha 56 BKB A. Or.

- Ha piv a oa e penn an arme du-hont ?

- Ar jeneral Pazyud de (1) Kerbaskoret, eus al Ledenez.

- Hag e penn da gompagnunezh ?

- Ar marichal-a-lojeiz Kerdoñkuñv, eus al Ledenez ivez.

- Penaos ez echuas ar brezel ?

- O, en un doare diot a-walc'h ! Pep hini a zistroas d' ar gêr, zoken ar 
marichal-a-lojeiz Kerdoñkuñv, a voe kinniget dezhañ, koulskoude, galoñsoù 
adjudant ma chomje en arme. Met respont a reas e kave gwelloc'h distreiñ d' ar 
gêr, prenañ un tamm douar hag en em lakaat da c'hounid kaol-irvin.

- Ha piv a c'hounezas ar brezel ?

- Se ' zo un afer all ! Te 'oar, Bazh-Yod a lavare...

- Bazh-Yod ? Piv ' oa Bazh-Yod ?

- Añ ya, evel-se e oa lezanvet Pazyud de Kerbaskoret gant ar soudarded ! 
Bazh-Yod, eta, a lavare atav e veze gounezet ar brezel gant an hini a denne an 
tenn diwezhañ. Ya met n' eo ket bet den kapot da laret piv en doa tennet an tenn
diwezhañ !



- Perak eo bet anvet ar brezel-se Brezel ar Ruta ?

- An dra-se a dlefes gouzout koulz ha me, da nebeutañ, ma n' eo ket 
gwelloc'h ! N' ec'h eus ket soñj ken eus ar bernioù ruta ac'h eus charreet e-pad
ar brezel ? A drugarez d'ar ruta eo hon eus dalc'het keit-all ! Eus an holl 
zanvez-bevañs ne oa nemeto, gant ar vioù hag an amann, a veze kavet c'hoazh da 
brenañ hep tikedoù. Bec'h e veze war al legumaj-se ha ret e oa diwall ar 
parkeier noz-deiz diouzh al laeron. D' ar mare-se eo bet anvet an " arc'hant 
melen ". Un danvez prizius e oa : debret e veze e meur a zoare, evel an avaloù-
douar ; an delioù a veze roet d' ar chatal ; ar plusk a veze lakaet da grazañ ; 
da c'houde e veze malet ha kemmesket gant an heiz d' ober kafe.

(1) Distaget « deu» .
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- Ya, soñj am eus bremañ ; ur rutaenn vrav a veze paeet ugent golwas, un 

dousenn vioù a gouste tri-ugent golwas hag ul lur amann pevar-ugent golwas. 
Perak eo bet cheñchet ar moneiz ?

- Hon doare-ni da gontañ arc'hant, dre skoedoù, lurioù, realed ha 
gwenneien, a oa re luziet evit ar c'henwerzh gant an estrañjourien. Hor 
finvidigezh a zedenne kalz tud ; dont a raent eus ar broioù yezh oui ha, dreist-
holl, ar broioù yezh ja. Kemeret e voe da unanenn voneizel ar golwas, a oa kalz 
eeunoc'h eget an hini gozh ; an hini nevez a zeree gwelloc'h ouzh an ekonomiezh 
a vrezel ha muioc'h e oa diouzh ijin yezh ar Vretoned, a zo mailhed, evel ma oar
pep hini, da gontañ dre ugent : daou-ugent, tri-ugent, pevar-ugent, c'hwec'h-
ugent, hag all.

- Bezañ a-walc'h, ya, koulskoude ne gomprenan ket mat-tre...

- Setu : an holl draoù a oa ker ha ne veze kavet netra dindan ugent golwas
ha morse ne veze rannet an ugent golwas ; ur gont ront a ugent a veze atav. Gant
se, an hini a yae d' ober e varc'had a gase gantañ pakadoù ugent golwas gwriet 
a-gevret. Dont a raent gwriet evel-se eus Palez ar Moneiz e Montroulez, a-wechoù
e paper glas, gwechoù all e paper melen. Se a aesae kalz ar c'henwerzh etre an 
dud hag ivez al labour kontañ en tiez-bank. E Bank Breizh, da skouer, lec'h ma 
veze gwelet a-raok ar brezel un armead implijidi o kontañ bilhedoù e-pad an 
deiz, pep hini anezho o kontañ ar pezh a oa bet kontet endeo gant ar re all, e 
c'helled ober gant daou pe dri hepken. Soñj 'ta, dre ma oa gwriet ar golwazed 
dre ugent e oa ugent gwech nebeutoc'h a labour kontañ.

- Petra ' rae an implijidi all neuze ?

- En em gannañ war an talbenn !

- Hag ar broioù all ?

- Ar broioù all a gase leun a dud da Vreizh da studiañ hon ekonomiezh a 
vrezel. Ergerzhout a raent hor maezioù, tud eus broioù yezh oui ha dreist-holl 
eus broioù yezh ja, war-zigarez prenañ vioù, amann pe ruta, o klask laerezh
diganeomp sekred hor finvidigezh hag hor galloud ! Soñj 'ta ! ur wech ma oa boas
an dud d' ober kenwerzh etrezo e c'hellent ober hep ar ger " ugent " ha lavarout
nemetken unan, daou, tri, pevar hag all. A zo muioc'h : lakaomp e vije bet mut 
ar gwerzher ha bouzar ar prener, pe ar c'hontrol, pe c'hoazh mut ha bouzar an 
eil hag egile, e vefe bet aes-tre dezho ober afer memes tra, netra nemet dre 
ziskouez ar priz gant o bizied. Evit ar re a gleve hag a gomze ne oa ket ret 
kennebeut gouzout yezhoù estren. Spontus an araokadenn a oa bet sevenet e Breizh
war an dachenn-se !
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- Perak n' omp ket bet kaset ni ivez, ar c'hirri-gwint, war an talbenn ?

- Ober a rin poan dit ma lavaran ar wirionez.



- Bez dinec'h, lar atav, boas on ouzh ar boan !

- Ma ! setu : ar c'hirri-gwint n' int ket mat d' ober bardelloù, re verr 
int evit-se ; ouzhpenn-se n'int ket prezantabl evit an ofiserien. Ha neuze, piv 
a rafe al labour en a-dreñv ? Ezhomm a zo ac'hanoc'h da charreat ruta.

- Ma n' omp ket dereat evit an ofiserien, marteze e c'hellfemp servij d' 
an is-ofiserien, pe d' ar soudarded ?

- Ur c'harr-gwint kailharek n' eo mat nag evit an ofiserien, nag evit an 
is-ofiserien, nag evit ar soudarded eeun. Ar soudarded eeun, hiziv an deiz, eo 
mat ar jeu ganto, te 'oar ! Ma n' ouzez ket petra eo ar vuhez er c'hazarnioù, me
hen lavaro dit : da eizh eur e teu ar major er gambr da c'houlenn ma n' eus den 
klañv ebet : da c'houde e teu kabitenn an ordinal da c'houlenn outo ar pezh a 
fell dezho da zijuniñ : krampouezh, fars, kouign amann, kroasantoù, bara bihan, 
pe draoù all. Goude an dijuniñ e chomont er gambr da lenn, da sellout ouzh ar 
skinwel pe da gempenn o blevioù. Da zek eur, neuze, e teu ur c'habiten all, hag 
a lavar dezho : « teurvezit ma c'houlennin diganeoc'h kaout ar vadelezh da vezañ
hegarat a-walc'h da zont betek ar sportva da dommheoliañ ha da c'houde, gant ma 
ne viot ket re skuizh, e vo graet un tamm embregerezh armoù ». Nann, ne laki ket
ar soudarded-se da bignat en un tumporell kras an teil warnañ !

- Ha da gas d' ar chafod ar re a vez barnet d' ar marv ?

- An dra-se a oa gwir-dreist ar c'hestell-eostek : war ur c'hastell-eostek
eo bet kaset Marie-Antoinette d' ar chafod, Jeanne d'Arc ivez da vezañ devet.

- Ha bremañ, penaos e vezont kaset ?

- War an dachenn-se eo gwellaet an traoù ivez : aesaet eo kalz ar vuhez 
bremañ d' ar re a zo lakaet d' ar marv : n' o deus ket ezhomm d' en em zirenkañ 
ken evit netra ; kaset e vez dezho ar bourev, an testoù ha kement tra all a zo 
ret ; kinniget e vez dezho zoken ur sigaretenn hag ul lomm odivi.
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- Ha da gas ar c'hleier da Rom ?

- Te ' oar, n' eus ket kement-se a gleier da gas da Rom. Da gentañ, se ne 
c'hoarvez nemet ur wech ar bloaz, a-raok mare ar sivi, ha n' eus forzh penaos ne
vezont kaset gant kirri nemet betek aer-borzh Gwipavaz. Rom a zo ur pennad mat 
ac'han hervez am eus komprenet.

* * *

Ne oa ket kalz a spi evit Chalboter. Dont a reas miz Mezheven, miz ar 
foenn. Er bloaz-se e oa dispar an amzer. Kerkent ha ma oa savet ar glizh e yae 
ar falc'herezed en- dro ; war o lerc'h e teue ar rastellerezed hag evit echuiñ
e veze kaset ar c'hestell-eostek er foenneier. Na kaerat devezhioù ! Kendegouezh
ar gwin, an heol tomm hag ar folklor : a-hed an deiz e kleved : « yachañ (1), 
stardañ ! yachañ, stardañ ! yachañ, stardañ ! » p' edo ar baotred, lod o sachañ 
war ar fun hag unan all, pignet war ar c'harr, o sachañ eus e du goude bezañ 
lakaet penn ar fun da dremen dre doulloù ar vranell. Hent ar gwin a oa bet 
addigoret pell 'oa ha dre ma oa kalz arc'hant er vro ne vezed ket pizh war an 
hini ruz. Levenez e pep lec'h nemet e kalon Chalboter ! Dont a reas miz Eost hag
e boan a greskas c'hoazh ; soñjit 'ta, ar mediñ a bade hiroc'h eget an dastum 
foenn ; muioc'h a " jav " a veze, da lavarout eo, muioc'h a dud er parkeier, 
muioc'h a dud war al leur-dornañ, muioc'h a win, muioc'h a levenez ! Met den ne 
rae van ouzh ar paour kaezh tumporell. Storloker, a sante hag a gomprene poan e 
gamalad, a glaske e frealziñ ar gwellañ ma c'halle en ur lavarout dezhañ :

- An teil a zo un danvez nobl !

- A gav dit ?



- Sur ez eo ! Hep teil ne vez netra ! Diouzh e vern teil eo e vez barnet 
pinvidigezh ur c'houer !

(1) Sachañ.
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Kaer en doa lavarout, evelato, ne zeue ket a-benn da skañvaat e boan da 

Chalboter. Un abardaevezh e lavaras hemañ krak ha krenn da Storloker :

- Aet on skuizh ! C'hoant am eus sevel ur sindikad evit en em zifenn !

- Hopala ! Ha pa vo savet da sindikad, penaos e ri da rediañ da vestr hag 
ar vistri all da reiñ deoc'h ar pezh a c'hoantait ?

- O voc'hañ al labour !

- Penaos ?

- Lakaat ar marc'h limon da bennfolliñ en ur dennañ reun dezhañ eus e 
lost, pe en ur bikañ dezhañ e feskennoù gant ur spilhenn.

- Na rez ket da gouilhoñ, avat ! Ober an dra-se da v-Bijou, en deus 
kemeret perzh ganin, gwechall, en oberiadenn DORNEREZ ?

- A ? Ne ouien ket. Ha petra ' oa an oberiadenn-se ?

- An oberiadenn " dornerez " - met me grede din em oa hen lavaret dit dija
- a voe unan eus taolioù-gwidre ar jeneral Pazyud de Kerbaskoret. An dornerez, 
edon o lavarout dit, a zo unan eus an niver bras a oberiadennoù kaset da benn 
gantañ e-pad ar brezel. Dibabet e voe ar re goshañ eus ar c'hezeg, ar re a oa 
bet stag alies ouzh ar manej. Ar re-se, a soñje ar jeneral, a vije mat da gas 
karr drezo o-unan e kenkas e teufe ar blenier da vezañ lazhet. Te 'oar, ar 
c'hezeg-se, ur wech lakaet da dreiñ - lakaet war ur c'helc'hdro, evel ma leverer
bremañ - a zo gouest da vont war o roudoù, en ur ober ur c'helc'h, e-pad 
eurvezhioù hag eurvezhioù ! Dres, Bijou a oa unan eus ar c'hezeg-se. Abalamour 
da se ne fell ket din e vije graet droug dezhañ.

- Ya, ne rin ket a zroug dezhañ. Met penaos e yae an dornerez-se en-dro 
neuze ?

- Ur c'hant bennak a gezeg kozh, gant o c'hirri, a voe kaset davet al 
linenn dalc'het gant an enebour. Bez' e oa eta al loen kezeg, ar c'harr hag ar 
blenier, hemañ en e sav o terc'hel ar rañjenn. Netra er c'harr nemet ur 
vindrailherez skañv ; ar fun, gant ar vranell, rollet war an daou beul
e lost ar c'harr. Mont a raent en ur ober un aridennad hir. Ar jeneral enebour, 
ouzh o gwelout, a dlee soñjal : « Kouerien o vont da radenañ ; bez e tle bezañ 
fall ar jeu ganto evit bezañ rediet da zastum raden ! » Ar c'hirri - me en o 
fenn gant Bijou - a dosta ouzh an enebour. A-daol-trumm e tispak ar vlenierien o
mindrailherezed skañv hag e tennont war re an tu all. Bijou, d' ar poent-se, a 
dro un disterañ war an tu dehou, o voulc'hañ ar c'helc'hdro, hag a gendalc'ho d'
ober se. An enebour a respont, en hevelep yezh, ha setu ar c'hrogad en e washañ.
Ar c'hirri a gendalc'h da vont war-lerc'h Bijou ; an enebour a ya d' o heul, 
dallet gant gwrez an emgann. Bijou a dizh ar c'harr diwezhañ ha setu serret ar 
c'helc'h. Ar manej a gendalc'h da vont ingal en-dro. Ne deo nemet p' en deus 
graet pemp pe c'hwec'h tro ma wel an enebour ez eo bet touellet. Hogen, a-benn 
neuze e oa kouezhet da vat an hanter eus e soudarded hag an hanter all a voe 
diskaret war al linenn Gadoudal, a oa bet amzer da greñvaat e-keit-se. An holl 
girri a zistroas d' o diazezlec'h, ha me, eus bardeller kentañ klas, a voe 
lakaet da bennbardeller.
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- Kompren a ran bremañ perak ne fell ket dit e tennfen reun eus lost 

Bijou. Ya, pec'hed e ve din en em gemer ouzh ar paour kaezh loen dizifenn !



- Ne welez doare all ebet da voc'hañ al labour ?

- Geo ! Pa vezomp o skignañ teil war ar parkeier e reomp bernioù bihan 
ingal war ar park ; lakaomp e chomfemp ur pennadig berroc'h pe hiroc'h eget ned 
eo dleet el lec'h m' emaomp o tiskargañ, aze e vo bihanoc'h pe vrasoc'h ar bern.
Evel-se e vo re a deil e lec'hioù zo ha re nebeut e lec'hioù all, ha setu 
moc'het al labour !

- Kompren a ran. Me 'gav din eo mat da raktres ; petra ac'h eus c'hoant 
goulenn ?

- Setu amañ ar pezh a c'houlennan groñs :

- Gwelloc'h doareoù labour,

- Tremen dindan ar strinkell goude bezañ charreet teil ha traoù leun a 
zouar,

- Hentoù gwelloc'h da vont d' ar parkeier,

- Bezañ diboultrennet ha digaoc'hyeret da nebeutañ ur wech ar miz,

- Ur valeadenn d' ar sul war an hent bras (da c'hortoz kaout hentoù evit 
ar c'hirri hepken),

- Teir sizhun vakañsoù da weladenniñ ar c'hêrioù bras (Kemper, Brest, An 
Oriant, h.a.),

- Bezañ bezedachaouet,

- Pa 'z omp aet re gozh da labourat, bezañ kaset da Virdi Park an Arvorig.
Petra a soñjez eus va azgoulennoù ?

- Rezonapl o c'havan.

- Me ne c'hellan morse gwelout ar c'hamaladed. Penaos en em glevout 
ganto ?
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- Kompren a ran. Me ' c'hell ober un dra bennak evidout, Chalboter ! 

Dizale e vo deut adarre mare ar radenañ. Neuze e vo lakaet " devezh bras " hag 
ez aimp holl, ni ar c'hestell-eostek, da Venez Kerrudu. Dont a raio ivez re 
Geromen, re Roc'h Nevelenn, re Roc'h Kerezenn, re Gosker an Treizh, re Gosker 
Sant-Yann, re Gererod, re ar Fresk ha re an holl gêrioù tro-war-dro. Dre va 
c'heneiled e c'hellin tizhout hor c'hendirvi ar c'hirri-gwint.

- O ya, te 'zo ur c'harr mat, Storloker !

Evel-se e voe graet. Kaset e voe ul lizher-dre-gomz, sinet gant Chalboter,
d' an holl girri-gwint er c'horniad, ha peogwir ne oa ket amzer da goll - edo o 
tostaat mare ar skignañ teil - e voe krouet diouzhtu ar sindikad, kentañ savet 
biskoazh gant kirri : Sindikad Kirri-Gwint Hanternoz Ledenez Plougastell, gant 
lizherennoù : S. K. G. H. L. P.
gant Chalboter evel sekretour.

An diskar-amzer a voe " tomm ". Chalboter a oa kennerzhet o welout e oa 
bet degemeret e raktres hag o welout e teue da vat an traoù. Ar gouerien a 
grogas aon enno. Aes e oa kompren perak : ar brezel yen a rae e reuz ; e-keit ma
chomje " yen " ne vije ket bras o c'holl diwar an oberiadenn " moc'hañ al labour
". Hogen, ma paouezfe da vezañ " yen " e vije bec'h adarre war ar ruta. Petra en
doa graet pinvidigezh ar gouerien e-pad Brezel ar Ruta ma n' eo ket dre ma 
c'helled gwerzhañ ar ruta ugent golwas ar penn ? Ha perak se ? Abalamour ma 
teuent atav ingal a vent hag a bouez. Lakaomp e teufent dizingal bremañ diwar ar
moc'hañ labour, echu ar c'hontoù ront a ugent golwas ar penn. Pebezh koll amzer 



e vefe, ha koll arc'hant evel just peogwir " time is money ". Ret e oa ober un 
dra bennak, ha diouzhtu !

Un deiz e tistroas Storloker eus e labour, teñval e benn.

- Keleier fall am eus !

- N' eo ket posupl ! Petra 'zo ?

- Sañset n' omp ket ampletus.

- Ampletus ? Petra eo ampletus ?

- An dra-se a zo ur ger " à la mode ". Un dra n' eo ket ampletus pa laka 
re a amzer da adc'hounit an arc'hant bet engouestlet ennañ.

- Ha neuze ?

- Neuze, setu ar pezh a rebecher deomp hag emañ ar gouerien o klask ur 
benveg ampletusoc'h, ha me 'gav din eo bet kavet.
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- Alato, posupl e ve ?

- Ya, posupl eo, siwazh. Biken n' em bije kredet met me 'gav din eo echu 
hon amzer : kavet o deus ur benveg sentus d' ober ho labour deoc'h-c'hwi hag hon
hini-ni asamblez. N' eo ket un dra vrav da welout : ur voest vras div rod 
dindani, ur vrec'h hepken ; ar rodoù n'int ket evel hor re-ni : bihanoc'h int, 
tevoc'h int, du, en un danvez dianav n' eo na koad nag houarn, a vez c'hwezhet 
aer e-barzh. Ar rodoù a zeu eus an estrenvro. An " dra " a zo hep stumm nag 
arz ; diene ; un euzhadenn ! Hor mestr a zo bet du-hont e kostez Penc'hran - 
alese e teuont - da welout penaos e labouront ; e Keromen ez eus unan dija ; 
paotr gorre-kêr a zo o c'hortoz e hini. Perak ec'h eus lakaet ez penn ivez sevel
ar sindikad daonet-se ? Pa soñjan em eus sikouret ac'hanout d' hen ober !

- N' em eus ket a geuz ; n' eus forzh penaos ne oa ket ur vuhez ken, 
evidon-me da nebeutañ !

* * *

Ar c'heleier a ya buan war ar maez. Daou zevezh goude gweladenn mestr 
Storloker e Penc'hran e teuas un den, gwisket kaer, da sellout ouzh ar c'hirri. 
An den-se e oa unan eus renerien Park an Arvorig, a oa o paouez bezañ krouet. Da
reiñ un tamm lufr d' an embregadenn e voe divizet prenañ Storloker abalamour m' 
en doa servijet da bennbardeller en oberiadenn Dornerez goude bezañ bet dibabet 
gant ar jeneral Pazyud de Kerbaskoret e-unan. A-raok an argad e oa pignet 
warnañ, harpet un troad gantañ war an tint, da zisplegañ d' e ofiserien penaos e
tlee bezañ kaset da benn an oberiadenn. Un afer vat e vije evit Park an Arvorig 
kaout ur c'hastell-eostek ken brudet da ziskouez da weladennerien ar Park.

Graet e voe ar marc'had. Perc'henn Storloker, o welout edo ar chañs gantañ
en deiz-se a ginnigas ivez Chalboter d' an den... Awenet mat e voe rak an den en
doa c'hoant da brenañ un tumporell ivez. Graet e oa an afer eta, war an taol.
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E Menez Meut emañ bremañ an daou gamalad, diabarzh framm Diskouezadeg 

Padus an Dezougen Prevez ha Boutin e Breizh adalek an Dilestradeg. Chalboter a 
zo bet gwalc'het, rabotet ha gwerniset. Un hent koultronet a zo bet graet a-
ratozh evitañ ha Storloker. Evurus int, rak pourmen a reont kalz bugale.

- Maen-uz-karr !

- Karr-uz-maen !
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BUHEZ SALAUN LESANVET AR FOLL
Drama e tri arvest
Priz  22,00 lur
War Johannot niverennet . ..  26,00 lur

AN INTANVEZ ARZHUR
Drama e pevar arvest
Priz  19,50 lur

GWREG AN TOER
MARVAILH AN ENE NAONEK
Daou bezh-c'hoari
Priz 13,00 lur
War Johannot niverennet  15,00 lur

GURVAN AR MARC'HEG ESTRANJOUR
pezh-c'hoari
Priz  24,00 lur
War baper kaer  28,00 ho
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Fañch AN UHEL

Ar Bleiz Gris

Ur wezh e oa, ur wezh e vo, 
Komañsamant an holl gaozo. 
Na eus na mar na marteze 
En deus tri droad an trebe.

Ur wezh e oa un denig kozh diwar ar maez chomet intañv gant teir merc'h. 
Un deiz, pa oa o vont da gas e saout d' ar park, e welas ur bleiz gris (dre 
gozhni, me oar vat), hag a zeuas eeun dezhañ, hag a c'houlennas digantañ unan e 
verc'hed da wreg. Ma en devoe aon ar paotr kozh, hag a laras :

« Mar c'houl unan anezhe ho kemer, me n' he harzin ket.

- Ret-mat e vo, pe n' eus nemet ar marv evidoc'h. »

Distreiñ a ra ar paotr kozh d' ar gêr, spontet-holl, hag e lar d' e 
verc'hed petra a zo c'hoarvezet gantañ, hag e vo ret da unan anezhe kemer ar 
bleiz da bried, mar ne c'houlont ket hen gwelet o vervel.

« Kemer ur bleiz da bried ! Ret eo laret e ve kollet ho skiant-vat 
ganeoc'h ! a laras an div verc'h henañ. »

Met an hini yaouankañ, a gare he zad muioc'h eget an div all, a laras 
neuze :

« Me hen kemero abalamour deoc'h, ma zad. »

Ma voe neuze kemeret deiz evit an eured, ha d' ar c'houlz a oa bet lakaet,
ar Bleiz gris en em gavas evit mont d' an iliz gant danvez e wreg nevez. Ruz ha 
koant e oa evel an deiz pa sav an heol en miz Mae, hag an holl a oa souezhet- 
bras o welet ur bleiz gris en he c'heñver. Ar beleg a savas d' an aoter hag a 
gomañsas an oferenn, ha dre ma 'c'h ae a-raok, e oa souezhet kement a oa eno o 
welet e groc'hen o faoutañ war gein ar bleiz ; ha pa voe peurlaret an oferenn, 
e-lec'h d' ar bleiz gris e voe gwelet ur priñs ar c'haerañ.

Goude an oferenn eured, e tistroas an holl da di ar merer kozh, muioc'h 
laouen eget pa oant o vont, hag e voe ur pred kaer.
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An div c'hoar henañ o devoa dija gwarizi ouzh o c'hoar yaouankañ. Homañ a 

veve eürus gant he fried, hag a-benn nav pe zek miz e c'hanas ur mab, ur bugel 
ar c'haerañ. Klasket e voe paeron ha maeronez evit mont d' hen lakaat badeziñ d'
an iliz. Met a-raok mont, an tad a lakaas e groc'hen bleiz en ur c'houfr 
alc'houezet-mat, hag a roas neuze alc'houez ar c'houfr d' e wreg hag e tifennas 
outi hen digeriñ pe hen lezel digeriñ gant den ebet. Laret a eure dezhi c'hoazh 
diwall mat e c'hoarvezje droug ebet gant e groc'hen, pe dre dan, pe dre zour, pe
n' hen gwelje ken he dije uzet tri re votoù dir o klask anezhañ.

Laret a reas ne roje da zen alc'houez ar c'houfr, hag ec'h eas kuit neuze.

An div c'hoar, kuzhet en ur gambr e-kichen, o devoa klevet holl. Kerkent 
ha ma voe aet ar priñs-bleiz er-maez an ti, e teujont da gambr ar vamm nevez, 
hag e teujont a-benn da dapout alc'houez ar c'houfr, hag e tennjont er-maez ar 
c'hroc'hen bleiz hag hen taoljont en tan. Pa oa ar priñs darev da vont 'barzh an
iliz, e santas e groc'hen o teviñ war e gein, hag e leuskas ur griadenn, hag e 
redas kerkent d' ar gêr.



« A ! Gwreg reuzeudik ! - a laras o vont e kambr e wreg, - lezet a 't eus 
da c'hoarezed da zeviñ ma c'hroc'hen bleiz ! Bremañ eo ret dit mont kuit ha da 
zilezel, evel am boa laret dit, ha n' am c'havi ket a-raok bezañ uzet tri re 
votoù dir ouzh ma c'hlask. Mes sell amañ c'hoazh teir c'hraoñenn a roan dit hag 
a c'hallo bezañ talvoudus dit, gant n' o zorri 'met p' az po ezhomm bras, hag 
unan hepken bep tro. »

Hag e roas dezhi teir c'hraoñenn, hag ec'h eas kuit neuze, daoust d' e 
wreg da estlammiñ ha da ouelañ. C'hoantaat a eure sevel, evit mont war e 
lerc'h : met allas ! re zinerzh e oa. Pa c'hallas sevel, un deiz bennak, e 
lakaas ober ur re votoù dir, hag ec'h eas da glask he fried, e gras Doue, ha hep
goût etrezek pelec'h mont. Kaer he devoa bale, mont ha mont bepred, ne gave den 
da reiñ keloù dezhi eus he fried, ar wreg paour ! Ne golfe ket kalon evit 
kement-se, hag ec'h ae pelloc'h, bepred pelloc'h. Kazi uzet e oa hec'h eil re 
votoù dir pa 'n em gavas un deiz ouzh troad ur menez uhel. Ma welas damdost eno 
ur stank hag a oa teir flac'h warni o kannañ dilhad. Tostaat a eure d' ar stank-
se, hag e klevas unan ar c'hannerezed, hag a oa ur roched ganti, o laret :

« Setu amañ arre ar roched a zo warni teir zakadenn wad ! Ha kaer am eus 
he gwalc'hiñ, frotañ gant soavon ha skeiñ gant ma golvazh, n' oufen biken dont 
a-benn d' o c'has kuit : biskoazh n' am eus gwelet kemend-all ! »
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Pa glevas ar wreg yaouank kement-se, ec'h eas betek ar gannerez hag e 

laras dezhi :

« Roet din un tammig ar sae-se, hag e teuin a-benn da gas kuit an teir 
dakadenn wad, a gredan. »

Ar gannerez a roas dezhi ar sae : skopañ a eure war an teir zakadenn-wad, 
gwalc'hiñ neuze en dour ha frotañ, ha setu-int aet kuit. Anavezet he devoa sae 
he fried.

Neuze e komzas gant ar c'hannerezed, hag ar re-mañ a laras dezhi penaos ez
oant mitizhien ur c'hastell a oa tost eno hag a zlee an aotrou ac'hane bezañ 
eureujet an deiz war-lerc'h gant ur briñsez ar c'haerañ. Deut e oa an abardaez 
hag ar c'hannerezed, dre anaoudegezh 'vit ar pezh he devoa graet evite, a laras 
dezhi mont gante d' ar c'hastell da dremen an noz. Mont a eure gante, met ne 
gouskas takenn e-pad an noz. Pa oa o klask petra ober er pleg-se, e teuas soñj 
dezhi eus an teir c'hraoñenn he devoa bet digant he fried a-raok ma 'c'h eas 
kuit eus ar gêr.

« Ec'h an da derriñ ma c'hraoñenn gentañ, emezi, rak n' oufen ket bezañ 
muioc'h nec'het eget bremañ. »

Hag e torras unan he zeir c'hraoñenn, hag e kavas e-barzh kalz a draoù 
kaer a bep seurt.

An deiz war-lerc'h e savas beure mat, evel evit mont arre en hent, hag e 
lakaas koant war ul lien gwenn astennet war ar c'hlazenn war vord an hent ma 
tlee tremen an dud a eured, o vont d' an iliz, an traoù koant ha kaer he devoa 
kavet en he c'hraoñenn. Bez' e oa eno kigi aour hag a gane, yer arc'hant hag a 
zozve, saout hag a vleje, kezeg hag a c'hwirine, ha diamantoù ha perlez eus ar 
c'haerañ ; ur blijadur e oa o gwelet. An dud a eured a zeuas da dremen war-dro 
an dek eur. An ozhac'h yaouank hag e wreg a oa er penn kentañ, hag i gwisket ar 
c'haerañ. Pa zeujont da dremen e-biou stal ar wreg paour, ar c'higi en em lakaas
da ganañ, ar yer da zozviñ, ar saout hag an oc'hen da vlejal, ar c'hezeg da 
c'hwirinat. Ma voe souezhet bras ar wreg a eured, hag ar re all ivez, hag e 
chomjont ur pennad da sellet ouzh an traoù burzhudus-se. Ar wreg yaouank a 
c'hoantaas o c'haout hag a gomzas gant ar varc'hadourez sioulik, hag a laras 
dezhi :
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« Pegement a c'houlennit eus ho stal holl ?

- Ne vo ket roet nag evit arc'hant nag evit aour, - a laras eben.

- Evit petra 'ta neuze ? Larit din, rak c'hoant am eus dezhe.

- Ma lezit da gousket an noz kentañ e eured gant ho pried, hag ho po 
anezhe holl.

- Petra a larit-c'hwi aze ? Biken ne rin kement-se ; goulennit arc'hant 
hag aour, pe un dra all bennak diouzh ho c'hoant, hag ho po.

- N' o roin evit netra war an douar nemet evel am eus laret deoc'h.

- Ma ! Kasit ho stal holl d' ar c'hastell, em c'hambr, hag emberr da noz e
vo gwelet. »

Hag e talc'has neuze tud an eured da vont etrezek an iliz. Pa voe laret an
oferenn, e tistrojont d' ar c'hastell, hag e voe eno neuze ur pred kaer hag a 
badas betek an noz. Ar wreg nevez a lakaas gwin-kousk en gwerenn he fried, hep 
ma welas hemañ, hag e voe skoet prestik goude gant ur c'hoant kousket ken bras, 
ma rankas mont d' e wele. Ar c'hoarioù hag an dañsoù ne baouezjont ket evit 
kement-se. War-dro hanternoz, e voe kaset e wreg kentañ d' e gambr, hag en em 
lakaas er gwele gantañ. Met allas ! kaer he devoa ar wreg paour hen hejañ, hen 
gervel a vouezh uhel, ha pokat dezhañ, ne rae van ebet, hag e kouske bepred. 
Neuze en em lakaas da ouelañ ha da glemm evel-hen :

« A ! Gwreg reuzeudik ma 'z on-me ! Hag a boan hag a vizer n' am eus-me 
ket bet o tont betek amañ ! Setu uzet ganen tri re votoù dir ouzh da glask, ha 
bremañ pa 'z on deut a-benn d' az kavout, ne rez van ebet ouzhin ! A ! Dishun, 
en an' Doue, ha gra c'hoazh ur sell ouzhin !.. »

An deiz a zeuas da darzhañ, pa oa evel-se oc'h ober he c'hlemmoù, hep 
gallout hen dishuniñ, hag e voe kaset ur vatezh da laret dezhi sevel ha mont 
kuit diouzhtu.

Ma voe c'hoarioù ha festoù arre an deiz-se, evel an deiz a-raok. Goude 
lein, ec'h eas an holl da vale er c'hoad a oa e-tal ar c'hastell.

Ar wreg paour kaset-kuit ha glac'haret-holl, he devoa torret hec'h eil 
kraoñenn hag he devoa kavet e-barzh traoù kaeroc'h c'hoazh eget en hini gentañ. 
Lakaat a eure anezhe arre war ul lien gwenn, e-barzh an ale vras, ha pa zeuas ar
wreg yaouank da dremen, e chomas da sellet oute, evel an deiz a-raok, hag e 
c'hoantaas arre o c'haout.
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« Pegement a c'houlennit, emezi, eus an holl draoù kaer-se ?

- Kousket arre fenoz gant ho pried.

- Goulennit diganen aour, arc'hant, pe un dra bennak all.

- Nann, n' o roin nemet evit ar pezh am eus laret deoc'h.

- Ma ! O c'hasit bepred d' am c'hambr, hag emberr da noz e vo gwelet. »

Hag ec'h eas kuit neuze, hag eben a gasas he zraoù kaer d' ar c'hastell.

E-pad koan, ar wreg nevez a lakaas arre gwin-kousk e gwerenn he fried, hag
e rankas arre mont d' e wele kentoc'h eget ar re all.

Da hanternoz, e teuas arre e wreg kentañ en e gambr.

« Allas ! Kousket eo arre ! » a estlammas, pa welas anezhañ en e wele. Hag



e tremenas arre an noz penn-da-benn o ouelañ hag o huanadiñ, hep gallout hen 
dishuniñ. Kerkent ha ma tarzhas an deiz, e rankas arre sevel ha mont kuit. Ma 
torras neuze he zeirvet kraoñenn, hag e kavas e-barzh traoù kalz kaeroc'h 
c'hoazh eget an div wezh kentañ.

« Setu an dro diwezhañ ! » a lares, gant un dristidigezh vras ; hag ec'h 
eas arre en ale vras ar c'hoad, hag e lakaas an traoù kaer a oa en deirvet 
kraoñenn war ul lien gwenn war ar c'hlazenn. Dont a eure arre, an deiz-se, tud 
an eured da vale er c'hoad, hag ar wreg yaouank a brenas arre an traoù kaer evit
an deirvet noz da dremen gant he fried.

Ur mevel d' an aotrou, o tremen, an noz diaraok, e-biou dor ar gambr lec'h
ma oa e wele, a glevas klemm hag hirvoud, hag a chomas da selaou, hag a laras d'
e vestr kement en devoa klevet.

« An itron yaouank, - a laras dezhañ c'hoazh, - e-pad koan, a laka div noz
'zo gwin-kousk en ho kwerenn, hag e kouskit neuze e-pad an noz evel ur roc'h, ha
netra n' hall ho tishuniñ, ha ne glevit ket klemmoù treuzus ar wreg paour-se.

- Emberr da noz ne c'hoarvezo ket evel-se, emezañ. »

E-pad koan, ar wreg yaouank a lakaas arre gwin-kousk en e werenn ; met 
gwelet a reas anezhi, hep ober van, ha, pa ne oa ket o sellet, e lakaas dezhi ar
werenn a oa gwin-kousk enni, hag e kemeras he hini, ha pa evas, e teuas c'hoant 
kousket dezhi, hag e rankas mont d' he gwele hep dale.

An aotrou a c'hallas c'hoari ha dañsal, an noz-se, evel ar re all, ha ne 
'c'h eas d' e gambr nemet diwezhat ; met a-raok ec'h eas da welet ar wreg nevez 
en he c'hambr, hag he c'havas kousket evel ur roc'hell. En em lakaat a eure 
neuze en e wele gant e zilhad, hag e c'hortozas. Da hanternoz, e wreg kentañ a 
zeuas hag en em lakaas da hirvoudiñ 'wash' eget biskoazh, rak ober a rae van da 
gousket. Met pa glevas, e lammas er-maez ar gwele, hag he briatas, o laret : « A
! An dro-mañ ne gouskan ket !... »
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Hag e skuilhjont daeroù a joa, hag e tremenjont an noz penn-da-benn o 

laret an eil da egile holl kement a oa c'hoarvezet gante abaoe na oant ket en em
welet, hag o klask an tu da vont kuit eus ar c'hastell-se.

C'hoarioù ha festoù an eured a bade bepred, hag ar wreg nevez n' he devoa 
ket c'hoazh kousket gant he fried. An aotrou a wiskas e wreg kentañ evel un 
itron pinvik, a laras e oa kar-tost dezhañ, hag he lakaas en e du kleiz ouzh 
taol, an deiz war-lerc'h. En difin ar pred, pa oa an holl seder ha gae, e savas 
en e sav hag e komzas evel-hen :

« C'hoant am be da gaout un ali diganeoc'h, ma zad-kaer, war un dra.

- Petra eo ? a c'houlennas an aotrou kozh.

- Setu : ur c'houfrig ar c'hoantañ am boa, leun a bep seurt traoù kaer, ha
warnañ un alc'houez aour. Ma kollis un deiz ma alc'houez aour, hag e lakais ober
unan all. Met p' am boa graet an alc'houez nevez, e kavis an hini kozh, ha setu 
neuze daou din, e-lec'h unan. Larit din, me ho ped, pehini a zlean da viret, an 
hini nevez pe an hini kozh ?

- Respet a zo dleet bepred d' ar gozhni, a laras an aotrou kozh.

- Evel-se e vennan me ivez : setu amañ eta ma alc'houez kozh, - hag e 
tiskouezas e wreg kentañ - ; ha setu amañ ma alc'houez nevez, - hag e tiskouezas
merc'h an aotrou kozh - ; ma alc'houez kozh a viran, hag e lezan ganeoc'h an 
hini nevez ! » (1)

Hag e savjont o-daou diouzh taol hag ec'h ejont kuit. Ha setu an holl 
souezhet-bras.



Dont a eurejont neuze d' o bro ha d' o c'hastell, lec'h ma kavjont o bugel
a oa bremañ ur paotr yaouank, hag e vevjont holl eürus asambles, me oar vat, rak
abaoe n' am eus ket klevet komz anezhe.

Kontet gant Marc'harid FULUP, a Blûned (bro-Dreger)
Eilskrivet evit an embann gant Y.-E. ABALAN.

(1) Evezhiadenn e galleg gant F. an Uhel « II y a ici intervertissement des 
rôles, car c'est ordinairement la femme retrouvée qui propose cette énigme» .
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Ray BRADBURY

An hini a c'hortoz

Bevañ a ran en ur puñs. Bevañ a ran evel moged e-barzh ur puñs. Evel 
aezhenn en ur gorzailhenn-vaen. Ne fiñvan ket. Ne ran netra nemet gortoz. A-us 
din, e welan stered yen an noz hag ar beure, hag an heol a welan ivez. Hag a-
wechoù e kanan sonioù kozh ar bed-mañ, pa oa yaouank. Penaos e c'hellfen-me 
larout deoc'h piv on, pa n' ouzon ket ? N' hallan ket. O c'hortoz emaon hepken. 
Latar on-me, ha loargann, hag eñvor. Trist on, ha kozh. A-wechoù e kouezhan evel
glav e-barzh ar puñs. Blev-kevnid a vez ganet gant ar spont e-lec'h ma kouezh 
buan ma glav, war-c'horre an dour. Gortoz a ran, sioul, hag un deiz a vo ma ne 
c'hortozin ken.

Bremañ eo ar beure. Klevout a ran kurunoù kreñv. Klevout a ran c'hwez an 
tan en diamen. Klevout a ran ur metal o frikañ. Gortoz a ran. Selaou a ran.
Mouezhioù. Pell.

« Mat eo ! »

Ur vouezh. Ur vouezh estren. Ur yezh estren n' on ket evit gouzout. N' eus
ger ebet boas d' am diskouarn. Selaou a ran.

« Kasit an dud er-maez ! »

Trouz kammedoù war an traezh kristal.

« Meurzh ! Se 'ni eo, neuze !

- Pelec'h emañ ar banniel ?

- Amañ, sir.

- Mat, mat. »

Uhel eo an heol war an oabl glas, ha leuniañ a ra ar puñs gant e varroù 
aour. Emaon a-ispilh evel bleud-bleuñv, o latariñ diwelus er sklerijenn glouar.
Mouezhioù.

« En anv Gouarnamant an Douar, ec'h embannan eo kement-mañ Tir Meurzh, a 
zo da vezañ lodennet ingal etre ar broadoù ezel. »

Petra 'laront ? Treiñ a ran en heol, evel ur rod, diwelus ha lezirek, 
alaouret, dibaouez.
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« Petra 'zo a-hont ?

- Ur puñs !

- N'eo ket posubl !

- Geo ! Deus da welout ! »

Tommder o tostaat. Tri dra stouet war genou ar puñs, ha ma freskter da 
sevel betek enne.

« Dispar.

- Dour mat, a gav dit ?



- Gwelet 'vo.

- Unan bennak da gerc'hat ur voutailh-arnodiñ, hag ul linenn !

- 'C'h an 'vont ! »

Trouz un den o redek. Distro.

« Erru on. »

Gortoz a ran.

« Diskennit ane'i ! Dousig ! »

Sked ar gwer, a-us din, o tiskenn goustad gant ul linenn. Roufennañ a ran 
an dour da stok ar werenn a 'n em leugn. Sevel a ran en aer glouar davet genou 
ar puñs.

« Aze 'mañ. C'hoant 'peus d' arnodiñ an dour-mañ, Regent ?

- Kemeromp ur banne.

- Pegen brav ar puñs-mañ. Sell 'ta penaos eo bet savet. Pet vloaz eo d' az
soñj ?

- Doue oar. Dec'h, pa oamp degouezhet er gêr all-se, en deus laret Smith 
ne oa ket bet un tamm buhez war Veurzh abaoe 10.000 bloaz.

- Soñj, un tammig !

- Penaos 'mañ an dour, Regent ?

- Dour-rik eo. Kemer ur banne. »

Trouz an dour en heol tomm. Bremañ e plavan evel bleud-bleuñv, evel kanell
war an avel vlot.

« Petra c'hoari ganit, Jones ?

- N' ouzon ket. Poan-benn, ur spont. Ken trumm.

- Dour 'peus evet endeo ?

- Nann, 'm eus ket. N' eo ket se. 'M eus graet 'met stouiñ 'us d' ar puñs,
hag a-greiz-holl eo bet rannet ma fenn. Met gwelloc'h ez a bremañ. »

Bremañ ec'h ouzon piv on.

Stephen Leonard Jones eo ma anv. Pemp bloaz warn-ugent on. Emaon o paouez 
degouezhout gant ur fuzeenn eus ur blanedenn a vez graet an Douar diouti, hag 
emaon gant ma mignoned vat Regent ha Shaw e-kichen ur puñs kozh war ar blanedenn
Veurzh.
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Sellout a ran ouzh ma bizied aour, skarnilek ha kreñv. Sellout a ran ouzh 

ma divesker hir, ma gwiskamant arc'hant, hag ouzh ma mignoned.

« Petra n' a ket mat ganit, Jones ? emeze.

- Mann, emeve o sellout outo, mann ebet. »

Mat ar boued. Dek mil bloaz hep tamm. Flourañ a ra ken brav an teod, hag 
ar gwin gant ar boued a ro tomm din. Selaou a ran ar mouezhioù. Distripañ a ran 



gerioù ne gomprenan ket, met a gomprenan en ur stumm. Arnodiñ a ran an aer.

« Petra ' c'hoari ganit, Jones ? »

Stouiñ a ran ar penn-se a zo din-me, ha leuskel va daouarn da zerc'hel ar 
binvioù arc'hant-se evit debriñ. Pep tra a santan.

« Petra 'fell dit lavarout ? » eme ar vouezh nevez-se, an dra nevez-se a 
zo din.

« Fentus penaos e tennez da anal. Pasaat 'ni 'rez, » eme egile.

Distagañ fraezh a ran : « Marteze un tamm riv o tont din-me.

- Gwel gant ar medisin bremaik. »

Hejañ a ran ma fenn, hag ober a ra vad din. Vad a ra ober un toullad 
traoù, goude dek mil bloaz. Vad a ra analat an aer, vad a ra santout an heol 
donoc'h-donañ e-barzh ar c'hig, ha vad a ra santout ar framm olifant, an eskern 
moan kuzhet e-barzh ar c'hig tomm, vad a ra ivez klevout trouzioù spisoc'h ha 
primoc'h evit ma oant e donder ar puñs-mein. Emaon em c'hoazez, bamet.

« Hej da laou 'ta, Jones. Fiñv un tamm. Ret dimp mont.

- Ya, » emeve, teoget gant doare ar ger d' en em stummañ evel dour war ma 
zeod, ha da ziflipañ kuit, goustad ha brav.

Kerzhout a ran, hag ober a ra vad din. Uhel emaon, ha pell en traoñ emañ 
an douar, pa sellan outañ adal ma daoulagad ha ma fenn. Evel pa vefen o chom war
un tevenn, hag eürus eno.

Regent zo en e sav, ouzh bardell ar puñs, o sellout e-barzh. Ar re all zo 
aet en-dro en ur c'hrozmolat d' al lestr arc'hant a oant o tont dioutañ.
Santout a ran bizied va dorn ha minc'hoarzh va genou.

« Don eo, emeve.
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- Ya.

- Ur puñs-eneoù a vez graet diouzh an dra-se. » 

Regent a sav e benn da sellout ouzhin. « Penaos ec'h ouzout an dra-se ?

- Hañval 'ra bezañ unan, 'ra ket ?

- 'M eus ket klevet komz eus ur puñs-eneoù biskoazh.

- Ul lec'h ma vez o c'hortoz hag o c'hortoz traoù, bet traoù kig gwechall,
» emeve o stekiñ ouzh e vrec'h. Tan eo an traezh, tan arc'hant al lestr e 
tommder an devezh, hag ober a ra vad santout ar wrez. Trouz ma zreid en traezh 
kalet. Selaou a ran. Trouz an avel hag an heol o teviñ an traoniennoù. C'hwesa a
ran c'hwez ar fuzeen o virviñ da greisteiz. Emaon a-is d' an nor.

« Pelec'h 'mañ Regent ? eme unan bennak.

- Gwelet 'm eus ane'añ 'tal ar puñs. »

Unan anezhe da redek etrezek ar puñs. Ha me kregiñ da grenañ. Ur vrav a 
grenadenn, skrijus, don em c'hreiz, met o vont war greñvaat. Hag ar wech kentañ 
din klevout anezhi, evel pa vefe-hi ivez don en ur puñs. Ur vouezh, o c'hervel, 
don ennon, dister ha spontet. Hag ar vouezh da grial :

« Laosk ac'hanon, laosk ac'hanon da vont kuit », ha santet e vez evel un 



dra bennak o klask en em zishualiñ, dorioù ur milendall o vreviñ, trepasioù du 
diskennet ha pignet en ur redek, dasson hag huchadenn.

« Regent zo 'barzh ar puñs, »

Hag ar pemp den da redek. Redek a ran ganto ivez, met klañv on bremañ, ha 
kreñv e krenan.

« Kouezhet eo, 'michañs. Jones, te 'oa amañ gantañ. Gwelet 'teus anezhañ ?
Jones ? Digor da veg 'ta, paotr !

- Petra n' a ket mat, Jones ? »

Kouezhañ a ran war va daoulin, ken spontus ar grenadenn. 

« Klañv eo. Ma, sikourit ac'hanon d' ober war e dro.

- An heol.

- Nann, n' eo ket an heol » a hiboudan.

Astenn a reont ac'hanon, mont-dont a ra ar barradoù evel krenadennoù-
douar, hag ar vouezh kuzhet don ennon a huch, JONES ON-ME, ME 'NI EO, N' EO KET 
EÑ, N' EO KET EÑ, NA GREDIT KET ANE'AÑ, laoskit ac'hanon da vont ! LAOSKIT 
AC'HANON DA VONT. Sellout a ran ouzh o fennoù stouet, ha daskreniñ a ra ma 
malvennoù. Stekiñ a reont ouzh va arzornioù.

« Emañ e galon o c'hoari troioù-kamm de'añ. »
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Serriñ a ran ma daoulagad. Echu gant an huchadennoù. Echu gant ar 

c'hrenadennoù.

Sevel a ran, evel en ur puñs fresk, diac'hub. 

« Marv eo, eme unan.

- Jones zo marv.

- Gant petra ?

- Ar from, war a welan.

- Peseurt doare from, » emeve ha Sessions eo va anv. Va diweuz a fiñv 
mistr ha me a zo kabiten an dud-se. Emaon en o zouez ha sellout a ran ouzh ur 
c'horf astennet war an traezh, o tont yen. Kemer a ran trumm va fenn etre va 
daouarn.

« Kabiten !

- N' eo netra, emeve o huchal. Poan-benn nemetken. Mat e vo. Setu, setu, a
hiboudan. Mat an traoù bremañ.

- Gwelloc'h dimp mont en disheol, sir.

- Ya, emeve o sellout ouzh Jones. N' hon dije ket dleet dont. Meurzh n' en
deus ket c'hoant ac'hanomp. »

Kas a reomp ar c'horf en-dro ganeomp betek ar fuzeenn, hag ur vouezh nevez
zo o c'hervel ennon evit bezañ laosket da vont kuit.

HELP, HELP ! Pell, don e kornioù-douar gleb ar c'horf. HELP, HELP ! en 
tezioù ruz, o tasson hag oc'h aspediñ.



Ar grenadenn a grog kalz abretoc'h an dro-mañ. Startoc'h ivez da 
gontrolañ.

« Kabiten, gwelloc'h deoc'h mont kuit eus an heol pik, ne hañvalit ket 
bezañ re vat, sir.

- Ya, emeve. Help, emeve.

- Petra, sir ?

- 'M eus ket laret tra.

- Laret 'peus help, sir.

- Ah ya, Matthews, graet 'm eus ? »

Ar c'horf a zo astennet e disheol ar fuzeenn, hag ar vouezh a youc'h e 
kevioù don dindan-dour ar mare eskern mouk. Va daouarn a skrij. Va genou a zigor
bras, sec'h. Va fronelloù a zistana frank. Va daoulagad dispourbellet ganin. 
Help, help, oh help, nann, laosk ac'hanon, nann, nann.

« Nann, a laran.

- Petra, sir ?

- Na daol ket pled, emeve. Ret din bezañ dishual, emeve. Teurel a ran va 
dorn war va genou, trumm.

- Penaos 'ta, sir ? a huch Matthews.
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- Kit e-barzh, c'hwi holl, kit en-dro d' an Douar, a youc'han. »

- Ur fuzuilh zo em dorn. Sevel a ran anezhi.

« Nann, sir ! »

Un darzhadenn. Skeudoù o redek. Troc'het ar youc'hadennoù. C'hwitelladenn 
un dra o kouezhañ en aer.

Goude dek mil bloaz, pegen brav mervel. Pegen brav santout ar freskter 
trumm, an diskuizh. Pegen brav bezañ evel un dorn en ur vanegenn a'n em astenn 
hag a gresk, yen dispar war an traezh tomm. O sioulder ha kaerder ar marv o 
kreskiñ, o teñvalaat. Met n' haller ket chom da straniñ.

Storlok, stlakadenn.

« Mallozh Doue ! En em lazhet en deus ! » a huchan. Digeriñ a ran va 
daoulagad ha setu ar c'habiten en e c'hourvez e-tal ar fuzeenn, e benn tarzhet 
gant ur boled, e zaoulagad digor-frank, e deod o tont er-maez etre e zent gwenn.
Gwad a ruilh eus e benn. Stouiñ a ran warnañ ta stekiñ outañ. « Sot anezhañ, 
emeve, perak en deus graet an dra-se ? »

Spontet eo ar wazed. Emaint en o sav a-us d' an daou zen marv hag e troont
o fenn da welout traezh Meurzh hag ar puñs pelloc'h e-lec'h m' emañ Regent o 
luskellat en dourioù don. Koagal a ra o muzelloù sec'h, ha kunuc'hañ, enebadenn 
vugel dirak an huñvre spontus-se.

Treiñ a ra ar wazed davedon.

Goude ur pennad mat, unan anezho a lavar : « Kabiten oc'h bremañ, Matthews
».



« Goût ouzon, emeve, goustad.

- N' eus ken nemet c'hwec'h ac'hanomp.

- Va Doue, na buan eo deut an traoù.

- M' eus ket c'hoant chom amañ, deomp kuit. » 

Ar wazed a youc'h. Mont a ran daveto, stekiñ outo bremañ gant ur goanag a 
ganfe a-walc'h ennon. « Selaouit, » a lavaran, hag e stokan ouzh o ilinoù, o 
divrec'h pe o daouarn. Mut e chomomp holl.

Unan omp.

NANN, NANN, NANN, NANN, NANN, NANN ! Mouezhioù diabarzh o youc'hal, don-
don, bac'het dindan an diavaezioù.

Sellout a reomp an eil ouzh egile. Ni eo Samuel Matthews, Raymond Moses, 
William Spaulding, Charles Evans, Forrest Cole ha John Summers. Ne rannomp grik,
sellout a reomp nemetken an eil ouzh egile, ouzh hon dremmoù gwenn, ouzh hon 
daouarn o krenañ.
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Treiñ a reomp, a-unan, ha sellout ouzh ar puñs. 

« Bremañ, » emezomp.

NANN, NANN, a youc'h c'hwec'h mouezh, kuzhet, staget ha sparlet da viken.

Hon treid a gerzh war an traezh, hag emaint e-giz un dorn bras gant 
daouzek biz o treuziñ goueled ar mor tomm.

Stouiñ a reomp a-us d' ar puñs, ha sellout en traoñ. Eus an donderioù 
fresk e sav selloù c'hwec'h dremm da barañ warnomp.

An eil war-lerc'h egile, e stouomp, ken na gollomp hor c'hempouez, hag an 
eil war-lerc'h egile e kouezhomp e-barzh ar genou, a-dreuz an deñvalijenn fresk 
betek an dourioù yen.

An heol a guzh. Ar stered a dro war an oabl en noz. Pell er-maez, ur 
gwilc'had-goulou. Ur fuzeenn all o tont, hag o leuskel war he lerc'h roudoù ruz 
en ec'honder.

Bevañ a ran en ur puñs. Bevañ a ran evel moged e-barzh ur puñs. Evel 
aezhenn en ur gorzailhenn-vaen. A-us din e welan stered yen an noz hag ar beure,
ha gwelout a ran an heol. Hag a-wechoù e kanan kanaouennoù kozh ar bed-mañ pa oa
yaouank. Penaos e c'hellfen-me lavarout deoc'h petra on, pa n'ouzon ket zoken ? 
N' hallan ket.

O c'hortoz emaon hepken.

Troidigezh gant Mark KERRAIN.
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ISTOR BREIZH LA BORDERIE 

troet gant ROPARZ HEMON

Brezel Bleaz ha Monforzh
(1341 - 1364)

(KENDALC'H)

KENTAÑ MAREAD

Derou ar stourm
(1341-1343)

E-pad ar c'hentañ maread-mañ, brezel Breizh en deus ur pouez hag ur 
veurded en Istor dre vras na adkavo ket goude. N' eo ket hepken ar rendael etre 
Bleaz ha Monforzh, n' eo ket ul lod dister eus ar Brezel Kant Vloaz etre Frañs 
ha Bro-Saoz ; ul lod bras eo eus ar stourm spontus-se, kreizennet e Breizh. 
Nerzhioù stank a vez kaset di tro-ha-tro gant roueed an div vroad enebour, en o 
renerien dalvoudus, ha neuze an daou roue a zeu o-unan war an dachenn gant pep a
armead niverus.

Emañ an div armead, an daou roue, tal-ouzh-tal, c'hwec'h lev a-vec'h 
etrezo. Un emgann meur a zo o vont da gregiñ. An eil pe egile eus an daou briñs 
a vo diskaret... Hogen ar gurun ne darzh ket. Ni a welo gant pe c'halloud e vo 
harzet.

*
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Kont Monforzh embannet da zug e Naoned

(Mae 1341)

Pa voe lakaet korf Yann III e kav-bez karmeziz Plouarzel e-kichen korf e 
dad-kozh Yann II, a-boan echu lid an douaridigezh, Charlez Bleaz ha Yann kont 
Monforzh, o doa ranket dont dre zereadegezh, a yeas kuit, pep hini diouzh e du, 
kevezerezh etrezo da vezañ dug.

Charlez Bleaz a zistroas da Bariz, dinec'h-kaer : kreñv e oa ; perc'henn 
evel ma oa da zouar-dalc'h galloudus Penteür, e oa an darn vuiañ eus pennoù an 
noblañs a-du gantañ ; hag ivez, sur oa da gaout skoazell digant roue Frañs. N' 
en doa ket aon da gaout rak Monforzh, war a grede.

Monforzh n' en doa graet netra betek neuze evit harpañ e c'houlenn. N' en 
doa na komzet na fiñvet. E gevezer a soñje ne oa gouest da ober tra estreget kas
da lez ar roue, evit skorañ e reked-gwazoniezh, un nebeut kounskridoù hir leun-
kouch a arguzennoù gwiraouriezh. Seurt kounskridoù ne raent aon bet da Charlez, 
a veze graet en e geñver gant Fulub Valois, hon eus gwelet, zoken a-raok marv 
Yann III, evel pa vije bet an hini a ranke bezañ hêr. Charlez n' en doa mann d' 
ober nemet startaat c'hoazh mennad ar roue. Setu perak e tistroe da Bariz hep 
bezañ en arvar a-zivout ar pezh a c'hoarvezje e Breizh.

Gwall zisouezhet e voe dizale.

Monforzh e Naoned.

Monforzh a gerzhas etrezek kontelezh Naoned, rak eno e oa e dammig douar-



dalc'h, kastellaniezh dister Gwenrann. Hep mar ez eas di goude kuitaat Plouarzel
evit prederiañ war ar pezh en doa d' ober ha kemer disentez.

Marteze, ma vije bet e-unan, n' en dije graet netra evit difenn e wir 
nemet lakaat tud-a-lezenn da sevel skridoù hir. En e gichen avat e oa unan, 
dianav d' an holl betek neuze, hag a oa o vont da c'hounit brud : e wreg, Janed 
Flandrez, merc'h Loeiz Flandrez kont Nevers ha Janed kontez Rethel.

Ar vaouez-se, « en he c'hreiz kalon ur gour hag ul leon », evel ma lavar 
Froissart, a veizas raktal e oa ret oberiañ hep dale evit kaout esper da 
c'hounit an trec'h. Monforzh, nebeut anavezet, hep levezon e-pad ren Yann III, 
n' en doa ket kalz mignoned e Breizh. An holl a droe gant e gevezer, skoazellet 
gwelloc'h ha galloudusoc'h ma oa. Evit ober ar c'hempouez, evit krouiñ ur 
strollad a-du gant Monforzh, e ranked skeiñ un taol bras diouzhtu, tennañ mad 
eus ar pennadig amzer ma c'halled e ober hep bezañ tamallet da vezañ disuj, hep 
lakaat ar roue da vont a-enep : da lavarout eo, a-raok barnedigezh lez ar 
birien.
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Hervez ali e wreg, Monforzh, a-boan daou c'hant den war e lerc'h, a yeas 

e-barzh kêr Naoned. Eno, en ur embann en doa ar gwir da vezañ dug Breizh, e 
c'houlennas digant an annezerien touiñ fealded dezhañ, ober dezhañ al le a 
wazoniezh dleet d' an aotrou, hag, eme Froissart, « e reas kement ha ken bihan 
ma voe degemeret evel mestr gant kêriz hag an dud a dro-war-dro ».

E wreg a erruas neuze, hag an enorioù brasañ a voe graet dezhi. Ur wech 
anavezet evel dug e kontelezh Naoned hag en un nebeut kêrioù e-kichen, Monforzh,
o welout e teu an trec'h da heul an herder, a gemeras raktal e-keñver Breizh a-
bezh emzalc'h ur rener anavezet gant an holl. Gervel a reas ar Stadoù e Naoned, 
ha kemenn ober ur gouel bras evit digeriñ gant lid mare e aotrouniezh.

Teñzor Lemojez.

Arc'hant e-leizh avat a ranked kaout evit paeañ dispignoù ar gouel-se hag 
entanañ gred ar re na oant ket c'hoazh a-du gantañ a-grenn. An dug nevez varvet,
a oa ivez beskont Lemojez ha mignon bras da Frañs, evel ouzer, en doa kuzhet er 
gêr-se a Vro-C'hall « e deñzor meur, a oa bet o tastum e-pad pell, rak ur merour
hag un espernour dispar e oa » ( Froissart).

Monforzh hag e vagadig soudarded a varc'hegas prim betek Lemojez, a 
embannas e oa bet anavezet evel dug gant kêriz Naoned ha tud ar c'hêrioù all eus
Breizh, hag a c'houlennas groñs bezañ degemeret e kêr hag er c'hastell. Lezet e 
voe da zont gant Lemojiz, n' o doa netra da c'hounit na da goll, ha na c'hallent
ket ouzhpenn, sur a-walc'h, derc'hel penn dezhañ. Monforzh, an « teñzor meur » 
gantañ a c'haloupas en-dro da Naoned. Eno e tegouezhas un tammig a-raok an deiz 
merket evit digeriñ bodadenn ar Stadoù, e spi da glevout an holl gannaded oc'h 
embann en doa ar gwir da ren, hag o kenyouc'hañ dezhañ e-kreiz levenez ar 
gouelioù.
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Stadoù Naoned.

D' an aotrounez pennañ, etre re all beskont Roc'han (Alan VII), beskont 
Leon (Herve VII), baroned Raez, Anseniz, Louzieg, Malastreg, Klizun, Kintin, da 
aotrounez Belmaner, Kergorle, Tournemin, Dinan-Montafilant, da eskibien Gwened, 
Roazhon, Leon hag all, en doa kaset lizhiri a-ziforc'h, ouzh o fediñ start da 
zont.

D' an deiz merket e teuas kalz kannaded eus ar c'hêrioù ha tudjentil 
vihan, dreist-holl eus Goueled-Breizh. Ne zeuas eskob ebet avat, ha ne voe nemet
ur baron, Herve Leon. Ur gerseenn vras evit Monforzh. « Bez' e voe, » eme 
Froissart, « prederiet ha sebezet, ha leun a velkoni. »



Savidigezh un arme.

Ne gollas ket kalon koulskoude, hag en desped d' ar chañs fall e lidas 
laouen ar gouel. An holl dud a oa eno, niverus daoust da ezvezañs ar varoned, a 
genyouc'has dezhañ gant bevder. A-raok echuiñ e talc'has ur c'huzul prevez gant 
e vignoned. Ha da heul e voe boulc'het-mat teñjor Lemojez : engouestlet e voe 
brezelidi gant Monforzh a-gleiz hag a-zehou, goprsoudarded, na oa ket diouer 
anezho, rak tud a veze kavet atav prest da feurmiñ o divrec'h hag o goafioù d' 
an hini a baee ar gwellañ. Sterniet e voent gant e geneiled, tudjentil vihan eus
Bro-Naoned ha Goueled-Breizh deredet d' ar gouel. Ha setu dezhañ un arme vrav, a
loc'has gantañ (e-tro dibenn miz Mae 1341) da redek dre Vreizh ha « gounit ar 
vro dre gaer pe dre nerzh » ( Froissart).

Marc'hekadenn vras Monforzh e Breizh
( Mezheven-Gouere 1341)

Eus ar varc'hekadenn drec'hlidel-se, a savas diwarni tuad Monforzh e 
Breizh, ez eus e " Kronikoù " Froissart div zanevell, na gontont ket an traoù 
heñvel, hep mont an eil a-enep eben koulskoude. En unan e teu anatoc'h an 
darvoudoù brezelek, harozel ; ar c'hleze eo a c'hoari ar roll pennañ. En eben e 
seblant teñzor Lemojez bezañ bet a bouez evit ul lod mat.
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Froissart a ro dimp da anaout, ma n' eo ket an holl gêrioù a anavezas 

Monforzh neuze da zug, da vihanañ pennañ lec'hioù an ergerzhadenn-se. O lakaat 
keñver-ha-keñver an diskleriadurioù kavet en e skridoù disheñvel, e niverer un 
ugent bennak anezho. Meneget e vezint amañ hervez pezh a dle bezañ bet urzh an 
degouezhadennoù.

Kemeridigezh ar c'hêrioù.

Kentañ preder ar priñs, ur wech mestr e Naoned, a dlee bezañ kemer 
Roazhon, eil dor ar vro war Frañs, a ranked klozañ buan evit mirout ouzh ar 
Frañsizien da zont da argadiñ.

Roazhon kemeret, e oa mall kemer Gwened, porzh-mor ha kreñvlec'h pennañ 
aod ar c'hreisteiz, an nor war Vreizh-Izel evit an den a zalc'h Naoned. A-gevret
gant Gwened, Monforzh a sujas ar c'hêrioù hag ar c'hreñvlec'hioù dugel tro-war-
dro : Susinio, Alre, Henbont, Ar Forest-Gregam.

Eus Henbont e kerzhas da Gemperle, ma voe anavezet da zug hep poan. Neuze,
o pignat etre Ar Faoued, ez eas da c'hronnañ kastell Roc'h-Piriou, a oa dindan 
gontelezh Roc'han. Pemp deiz e chomas eno hep dont a-benn d' e gemer. Ne fellas 
ket dezhañ daleañ dirak ar gozh lochenn-se, rak mont prim a ranke evit ober 
berzh.

Kemper er c'hontrol a gouezhas hep skeiñ un taol. Diaesoc'h e voe an traoù
e Brest, evel ma kontin goude. O tistreiñ war-zu ar reter dre ziabarzh al 
ledenez, Monforzh a gemeras Karaez, hag o pignat war-zu an hanternoz, SantBrieg,
Lambal, Yugon, Dinan ha Dol. Neuze, o tiskenn eus Dinan war-zu ar c'hreisteiz, e
tagas Josilin hep ober berzh. Sujañ Maouron ha Plouarzel a reas avat. Ac'hano 
hep mar e tistroas da Naoned.

E pep hini eus ar c'hreñvlec'hioù-se, nemet Josilin ha Roc'h-Piriou, e 
tiazezas start e c'halloud. Peurliesañ se ne goustas netra dezhañ, ouzhpenn 
emzivizout, breutaat kalz pe nebeut gant annezerien ha renerien ar c'hêrioù. E 
pemp pe c'hwec'h lec'h hepken, Roazhon, Alre, Henbont, Brest, Yugon, Maouron, e 
kavas eneberezh. Netra a bouez evelato nemet e Brest.
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Roazhon.



E Roazhon, ar gouarnour Herri Spinefort a reas un dilammadenn a-enep ar 
sezizerien hag a voe prizoniet gant Monforzh, a c'hounezas anezhañ hep kalz 
poan, hag a ginnigas, - goude en em glevout gantañ, - e voureviañ ma nac'hje an 
annezerien en em zaskoriñ. Div gostezenn, war a seblant, a oa e kêr : ar « 
vourc'hizien vras », un daou vil bennak anezho, a-du gant Charlez Bleaz, a venne
derc'hel penn ; hogen ar vicherourien, feal-mat da Spinefort, en em savas ouzh 
ar vourc'hizien vras, o zrec'has hag a zigoras an dorojoù da Vonforzh.

Alre hag Henbont.

En Alre, ar gouarnour, Jafrez Malastreg, a zalc'has penn ouzh ar gentañ 
arsailhadenn. Hogen unan eus e vignoned, Erwan Trezigidi, a yeas e-barzh ar 
c'hreñvlec'h hag a reas da Jafrez asantiñ degemer kont Monforzh.

En Henbont, an hini a oa e penn oa Olier Spinefort, breur Herri, en doa 
lakaet Roazhoniz da sujañ da Vonforzh hag a oa deuet da vezañ unan eus e 
zalc'hidi wellañ en arme. Olier a zigoras dorojoù Henbont da Herri hep 
disfiziañs. Hemañ a yeas e-barzh gant ur bagad soudarded eus tu Monforzh. Ne voe
ket diaes dezhañ gounit e vreur.

Brest.

E Brest avat ne voe ket heñvel, tamm ebet. Kabiten pe c'houarnour ar 
c'hreñvlec'h, Garnier Klizun, a oa krenn a-du gant Charlez Bleaz. Gant komzoù 
flour, Monforzh a glaskas e lakaat da dreiñ gantañ.

« Me ne anavezin da aotrou, » a respontas Garnier, « ha ne lezin da zont e
Brest nemet an hini a vezo embannet da zug Breizh gant lez ar birien. »

Ha prim e reas e ziarbennoù evit herzel ouzh an argaderien. Monforzh a 
dagas taer kastell Brest, a oa, gant Roazhon ha Naoned, brasañ kreñvlec'h ar 
vro, pouezusoc'h zoken eget an holl ma vije ret, evit derc'hel penn ouzh roue 
Frañs, kaout skoazell eus Bro-Saoz.

Evit kemerout ar c'hastell ez implijas galloudusañ ijinoù-brezel an amzer-
se, zoken, eme Ar Baot, « kanolioù » ha « bombezerezed », - pezh a vefe, mar deo
gwir, unan eus skouerioù koshañ implij ar c'hanolierezh er sezizoù. Goude herzel
kalonek e-pad tri devezh, rakdifennoù ar c'hreñvlec'h a voe torret, hag ar 
sezizidi, mall ganto klask goudor a-dreñv ar murioù, a lezas kael ar porzh-gwint
da gouezhañ a-raok ma vije Garnier Klizun aet e-barzh. A-benn e teuas 
koulskoude, hogozik e-unan, da lakaat an arsailherien da gilañ ha da vont er 
c'hastell. Tri devezh goude avat e varvas diwar e c'houlioù, hag an annezerien 
neuze a zigoras an dorojoù da Vonforzh.
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Yugon ha Maouron.

E Yugon e c'hoarvezas evel e Roazhon. Ar c'habiten, Amaouri Klizun, a voe 
prizoniet pa oa oc'h ober un disailhadenn. Hag eñ, war a hañvale, e riskl da 
vezañ boureviet, difennourien ar c'hastell, an hini kreñvañ e Breizh, en em 
zaskoras, - ha diwar neuze Amaouri Klizun a voe unan eus gwellañ dalc'hidi tuad 
Monforzh.

E Maouron, Monforzh a chomas dirak ar c'hreñvlec'h e-pad daouzek devezh, o
vreutaat kentoc'h eget o stourm. Aotre en devoe da zont e-barzh d' an trizekvet,
war an diviz ma vije Maouroniz kuit eus o le a wazoniezh « ma teuje un all a 
ziskouezje kaout muioc'h a wir egetañ » (Froissart).

Galloud Monforzh diazezet.



E pep lec'h nemet e Brest e voe kalz nebeutoc'h a emgannoù eget a 
emzivizoù. An daou gabiten eus Roazhon ha Yugon, tud-a-vrezel ampart, en em 
lezas da vezañ prizoniet, a seblant bezañ en em glevet a-ziagent gant Monforzh.

Ret lavarout e voe skoazellet hemañ e-pad an ergerzh-brezel-se gant daou 
zen, a reas kement hag eñ evit gounit an trec'h : Herve Leon ha kontez Vonforzh.

« An aotrou Herve Leon, ur baron bras a Vreizh, » eme Froissart, « en doa 
harpet kalz, hag e pep lec'h ma 'z ae ha ma varc'hege kont Monforzh, e kase 
gantañ ar gontez e wreg, a oa en he c'hreiz kalon ur gour hag ul leon. »

Un drougeur vras evit Charlez Bleaz e voe ar varc'hekadenn illur-se. 
Galloud e gevezer, na dae ket pelloc'h betek neuze eget kontelezh Naoned, en em 
astennas war an hanter eus Breizh da nebeutañ. Ma ne gonter nemet al lec'hioù 
meneget gant Froissart, lezet en doa gwarnizonoù ha diazezet-start e duad er 
c'hêrioù-mañ :

En aod ar c'hreisteiz : Gwened, Susinio, Alre, Henbont, Ar Forest, 
Kemperle, Kemper.
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En hanternoz : Dol, Dinan, Yugon, Lambal, Sant-Brieg. 

Er c'hreiz : Roazhon, Maouron, Plouarzel, Karaez, Brest. An teir c'hêr-
greñv brasañ ha pouezusañ eus Breizh, Brest, Roazhon, Naoned, a oa etre daouarn 
Monforzh.

Ar varoned vras, a oa hogos holl a-du gant Charlez Bleaz, a voe mantret un
tamm mat gant ar berzh en doa graet Monforzh e berr amzer. « Sebezet-mik e 
voent, » eme Froissart, « o welout kêrioù ha keodedoù Breizh oc'h en en zaskoriñ
dezhañ ken buan. »

Mat eo teurel evezh koulskoude ouzh ar pezh en doa Monforzh gounezet. E-
doug an ergerzh-brezel-se n' en doa ket klasket rediañ ar varoned disuj d' e 
anavezout evel dug. Re ziaes e vije bet, ha lakaet e vije bet an trec'h en 
arvar, pe da nebeutañ daleet. Da gentañ-holl e felle dezhañ skeiñ un taol trumm,
evit bezañ, dirak Breizh ha Frañs, - ha pa ne vije nemet diouzh ar gwel, - gwir 
berc'henn an dugelezh. An doare berrañ ha surañ da ober se oa lezel a-gostez an 
douaroù-dalc'h bras hag o aotrounez, ha tagañ diouzhtu kreñvlec'hioù a domani 
dugel, gwellañ kreñvlec'hioù ar vro. Diwallet-fall e oant d' ar mare-se, rak 
tennet en doa Yann III soudarded diouto da gas d' ar brezel e Flandrez. Hag 
ouzhpenn, ar re e penn ar c'hreñvlec'hioù-se, evel an dug aet da anaon, ne oant 
a-du na gant Bleaz na gant Monforzh. Prest oant da reiñ digor d' an hini kentañ 
a zeuje. Darn anezho marteze a oa a-benn neuze mignoned da Vonforzh, hag ar re 
all ne voent ket bouzar ouzh pedennoù harpet gant teñzor Lemojez. Monforzh, ur 
wech perc'henn d' an domani dugel, ne oa mui ur goulenner. Gwisket en doa 
mantell an dug, ha dug e oa eta. Ma ne vije ket diframmet ar vantell-se diwar e 
gein, ne vije ket diaes dezhañ kaout ar peurrest.

Eus ar seitek kreñvlec'h meneget uheloc'h, n' eus nemet daou, Lambal ha 
Maouron, na oant ket d' an dug. Ret-mat oa bet dezhañ o c'hemer evit ma vije 
frank an hent etre Sant-Brieg ha Yugon (Lambal), etre Dinan ha Plouarzel 
(Maouron ).
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Setu amañ penaos e vez dastumet gant Froissard disoc'h an ergerzh-brezel :

« Petra lavarout hiroc'h ? En doare-se e c'hounezas kont Monforzh an holl 
vro-se, evel m' hoc'h eus klevet, hag e lakaas an dud e pep lec'h da sentiñ 
outañ ha d' e envel dug Breizh, hag e kemeras ardamezoù Breizh. Ha koulskoude e 
oa un nebeut baroned a oa disent hag a nac'he touiñ gwazoniezh dezhañ, evel an 
aotrounez Klizun, Tournemin, Kintin, Belmaner, Laval (baron Gwizhurieg), 
Kergorle, Louzieg, Anseniz, Raez, Reuz, Avaogour ha re all. Hag an darn vuiañ 
eus an aotrounez-se a guitaas Breizh, o lakaat diwall mat o c'hestell, evit chom



er-maez keit ha ne vije ket kemmet penn d' ar vazh. »

Pezh a oa c'hoarvezet e Breizh a zo taolennet-reizh amañ, nemet ar vro 
gounezet gant Monforzh ne oa ket kalz muioc'h eget an domani dugel. Evel hon eus
gwelet, ne glaskas ket tagañ an aotrouniezhoù bras. Ar vistri anezho a nac'he e 
anavezout evel dug, pe zoken a zisklerie diwar neuze e oant enebourien dezhañ.

Ouzhpenn ar re meneget amañ gant Froissart e tleer lakaat beskont Roc'han,
hag ivez, n' eus ket ezhomm lavarout, tud lignez Penteür. Bras-bras e oa 
domanioù re Roc'han ha re Benteür. Gant domanioù ar varoned all meneget 
uheloc'h, e rae da nebeutañ an div drederenn eus Breizh-Uhel hag un drederenn 
eus Breizh-Izel, hag eno ne anavezed ket beli Yann Monforzh evel dug.

Er c'hontrol, uhelidi Leon, Kernev, Bro-Ereg (kreisteiz Bro-Wened) ha Bro-
Naoned en hanternoz d' al Liger a anaveze anezhañ, dre vras. En domani dugel, 
gant e zouaroù-dalc'h, e gêrioù, e goadeier, e gestell skignet dre ar vro a-
bezh, n' anavezed nemet Monforzh. Se a rae an hanter eus Breizh da vihanañ.

Setu aze frouezh an taol hardizh skoet gant ar goulenner Monforzh. Ne oa 
ket hollek an trec'h, ha padal, ur sichenn start el ledenez d' e duad, na oa ket
anezhañ nebeut amzer a-raok.

Meur a abeg a zo da chom hep degemer ez strizh evel gwirionez pezh a lavar
ar gronikourien a-zivout padelezh degouezhadennoù an ergerzh-brezel-se nag a-
zivout ehanoù graet gant Monforzh e-doug e varc'hekadenn. Koulskoude, pa soñjer 
en amzer ret d' un armead dek mil den pe war-dro evit mont ha dont dre Vreizh a-
bezh en ur ziwall diouzh an enebourien, pa soñjer e ranked daleañ evit 
kendivizout gant pep kêr ha pep gwarnizon, ne c'haller ket krediñ e padas an 
ergerzhadenn nebeutoc'h eget daou viz : mizoù Mezheven ha Gouere 1341.
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Yann Monforzh e Bro-Saoz hag e Pariz

Arest Conflans ( 7 Gwengolo 1341)

Distro e Naoned, kont Monforzh ne chomas ket dioberiant. Keleier a zeue 
eus Frañs, o tiskouez e oa Fulub Valois mennet-start da lakaat Charlez Bleaz da 
zug e Breizh. Ne zalejo ket Frañs eta gant he holl nerzhioù d' en em deurel 
warnañ evit lemel an dugelezh digantañ.

Penaos mirout ? Ne oa nemet un doare : kaout ur c'hevredad galloudus a-
walc'h da zerc'hel penn ouzh Fulub Valois.

Pelec'h kavout ar c'hevredad-se ? E Bro-Saoz, rak ar roue Edouarzh III a 
rae brezel neuze da Fulub hag a felle dezhañ zoken kaout e ditl a roue Frañs.

E derou miz Eost, Monforzh a yeas da Vro-Saoz. Daoust d'ar pezh a zo bet 
lavaret, ne douas ket al le a wazoniezh da Edouarzh III evit Breizh. Ar brouenn 
a vo roet pelloc'h. Unaniezh war ziviz a reas gant ar roue evelato, na voe 
embannet dirak an holl nemet un tammig diwezhatoc'h.

E lez roue Frañs.

O klevout ar berzh bras graet gant Monforzh e Breizh, Charlez Bleaz, sioul
betek neuze, a zeuas strafuilhet da c'houlenn skoazell digant roue Frañs e 
eontr. A-raok reiñ da Charlez un arme evit aloubiñ Breizh, e oa ret e lakaat da 
zug. Fulub a vodas pirien, preladed ha baroned Frañs evit statudañ war ar reked-
degemer-gwazoniezh kaset dezhañ war un dro gant Charlez Bleaz ha Yann Monforzh, 
evel uheloc'h.

Ar roue a gasas kannaded da Naoned evit gervel kont Monforzh da zont ha da
reiñ e abegoù e lez ar birien. Monforzh, goude termal ur pennadig, a zegouezhas 
e Pariz gant un ambrougadeg kaer a dregont marc'heg ha tri c'hant soudard war 



varc'h. Degemeret e voe gant roue Frañs en unan eus salioù e balez kinklet gant 
pallennoù-moger brav. E-kichen ar roue edo e vreur kont Alañsogn, dug Normandia 
hag e vab, Eozen dug Bourgogn, dug Bourbon, kont Ponthieu, konted Bleaz, 
Vendôme, ha kalz tudjentil all.

« Aotrou, » eme gont Monforzh en ur saludiñ ar roue, « deuet on hervez ho 
kemenn hag hervez ho plijadur. »
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« Kont Monforzh, » a respontas ar roue, « ho trugarekaat a ran, hogen 

souezhet-bras on ho pije kredet perc'hennañ dugelezh Vreizh hep kaout ar gwir, 
rak hêred tostoc'h egedoc'h a zo, hag o dibourc'hañ a fell deoc'h. Ha da gas ho 
taol gwelloc'h da benn, aet oc'h da gaout va enebour roue Bro-Saoz. Bet hoc'h 
eus digantañ dugelezh Vreizh, ha touet hoc'h eus dezhañ al le a wazoniezh war am
eus klevet. »

« Aotrou, » a eilgerias Monforzh raktal, « arabat deoc'h krediñ an dra-se.
Gevier a zo bet kontet deoc'h. Ne garfen ket ober seurt tra. Evit hêred tostoc'h
egedon-me da zugelezh Vreizh, n' eus ket. Koulskoude, ma vefe barnet ez eus, 
plegañ a rafen. »

« Kont, » eme ar roue, « trawalc'h hoc'h eus lavaret. Difenn a ran 
ouzhoc'h dreist pep tra kuitaat Pariz a-raok pemzek devezh, evit gortoz setañs 
ar varoned hag ar birien. Neuze e ouiot petore gwir hoc'h eus da gaout Breizh. 
Mar loc'hit a-raok e vezin gwall gounnaret. »

« Evel a garit a rin, aotrou, » a respontas seven ar c'hont.

Ar roue, na oa ket ampart da guzhat e soñjoù, en doa diskuliet pezh a oa 
en e galon. Gouzout a ouie a-ziaraok e vije dibourc'het kont Monforzh gant lez 
ar birien, hag e felle dezhañ kaout anezhañ en e gichen evit e rediañ da 
zaskoriñ war an taol da Charlez Bleaz ar c'hreñvlec'hioù niverus en doa e 
Breizh, hag ivez teñzor Lemojez. Hag, evel reizh, ma nac'hje ar c'hont sentiñ, e
vije taolet en ur prizon, ha dalc'het ennañ ken n' en dije pleget.

Distro e Breizh.

En ur zistreiñ d' e lojeiz war-lerc'h an degemer graet dezhañ gant ar 
roue, Monforzh a veizas diouzhtu pezh a c'halle gortoz. Bez' e voe, eme 
Froissart, « prederiek ha melkoniek ». Ne zebras ket kalz. Goude koan e c'halvas
unan eus e varzhed-kanerien. Amprestañ a reas digantañ e zilhad, e varc'h hag e 
vevel, hag en noz-se end-eeun, gwisket gant an dilhad-se, pignet war gein ur 
marc'h hag heuliet gant ar mevel, ez eas diouzh Pariz. Ne veze ket serret an 
dorojoù en amzer-se. Prim e kemeras hent Naoned, hag ez erruas eno a-raok m' en 
dije klevet ar roue e oa aet kuit.
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Deuet-mat e voe gant e wreg, ar gontez kalonek, he doa bet disfiziañs eus 

e veaj da Bariz. War he ali, e loc'has raktal d' ober tro an holl greñvlec'hioù 
dalc'het gantañ, evit « lakaat e pep lec'h kabitened ampart, kalz soudarded war 
droad ha war varc'h, paeet-mat, ha kalz pourvezioù-boued ». Neuze e tistroas 
davet e wreg e Naoned. Karet e oa gant Naonediz, « abalamour d' e largentez vras
en o c'heñver ». Bezañ brokus oa unan eus e vertuzioù.

Arest Conflans.

E-keit-se, lez ar roue, enni e birien, e varoned hag e breladed, en em 
vode nepell diouzh Pariz, e Conflans. Hag eno, d' ar 7 Gwengolo 1341, ez embanne
un arest o reiñ aotre da Charlez Bleaz, en anv e wreg, da douiñ al le a 
wazoniezh evit dugelezh Vreizh, dezhañ ha da hini all ebet, da lavarout eo o 
lezel krenn er-maez kont Monforzh.



Hervez un hengoun dastumet gant Ar Baot, e fellas da Yann Monforzh enebiñ 
diouzhtu ouzh arest Conflans.

« Hag o vezañ klevet ar varnedigezh graet en e enep, e kemeras prest penn 
e hent etrezek Pariz, e-unan-penn hag e kuzh, ha war ali Mestr Herri Boc'hig, 
kloareg brezhon, ez eas war ur marc'h kaer e porzh ar palez, gwisket gant un 
doneg kinklet gant ardemezoù Breizh war e harnez skañv, ur c'hleze noazh en e 
zorn. Hag eno e rebechas d' ar roue ha d' ar birien o barnedigezh, o lavarout ne
sentje ket, hag e tifennje e hêrezh dre an armoù. War se e tec'has buan diouzh 
ar geoded dre hentoù-tro, hag e tistroas da Vreizh hep skoilh. Ma voe chifet hag
imoret ar roue. »

Seurt dichekadenn, seurt dianzav groñs eus lez ha pennaotrouniezh ar roue 
a vije bet gwall risklus evit Monforzh. N' on ket douget da grediñ e 
c'hoarvezas. Hogen ar gontadenn-se a ziskouez pegen brudet e oa, e Breizh da 
vihanañ, lorc'hentez ha taerded ar c'hont. Diskouez a ra ivez, evel am eus 
lavaret, e oa e wir da vezañ hêr skoret-start gant kentañ gwiraour brezhon an 
amzer, Herri Boc'hig.
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Andrev GELLEG

RENKAÑ AL LABOUSED

Kemeromp ur skouer. C'hoarvezet eo ganeoc'h marteze gwech pe wech, ha 
c'hwi o pourmen war ar maez dre un devezh erc'h, gwelout o c'hournijal amañ hag 
ahont, a-dolpadoù, laboused bihan rouz, bec'h warno o tispac'hañ hag o turiat da
glask kaout o zammig boued, hag o nijal daou pe dri metrad pelloc'h da furchal 
adarre hag adarre, anez dihan na paouez, e-giz polotennoù pluñv o ruilhat- 
diruilhat eus an eil penn d' ur park d' egile. Hag o tiskouez trumm ha berr - 
met na pegen splann ! - da bep nijadenn, o c'hazell rouz-ruz, un estlamm hag un 
dudi d' ho taoulagad.

Kement a vec'h a oa warno, ken oberiant e oant, ken diseblant eus pep tra 
estreget enebiñ ouzh o naon du, m' hoc'h eus gallet moarvat tostaat outo un 
tammig ha spurmantiñ o abrant hag o mourenn liv an dienn.

Ha marteze zoken hoc'h eus kavet unan pe zaou - pe zegadoù ! - marv, skoet
gant ar yenijenn griz hag an diouer a voued.

Bouzevelleged. O tont eus Bro-Island pe Lec'hlenn, lec'h ma tistroint, 
bihanaet un tamm mat o niver, pa vo deut ar mare d' en em barañ.

Anv ar bouzevelleg e doare-renkañ Linné a zo Turdus musicus. Ar ger 
kentañ, skrivet atav gant ul lizherenn vras, o vezañ anv ar gener ; an eil o 
tiskouez ar seurt. E holl bed al loened n' eus nemet ur gener Turdus. Ar ger a 
ziskouez ar seurt avat a c'hell bezañ implijet meur a wech, hag alies ec'h en em
gavot gant gerioù evel « major », « minor », « medius », « caudatus », « cinerea
», « canus », « sylvestris », « palustris », hag all...

Kar-tost eo ar bouzevelleg da laboused all anavezet mat en hor Bro, hag a 
zo bet lakaet a-gevret gantañ en hevelep gener :
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ar vilvig, Turdus ericetorum,
an drask, Turdus viscivorus,
ar voualc'h, Turdus merula ;
ha d' ul labous all hag a zeu deomp ivez e-pad ar goañv eus reter ha biz 
Europa :
an drask glas, Tardas pilaris ;
ha d' un nebeut re all c'hoazh ha ne welomp morse e Breizh.

Ma ! an holl re-se 'ta lakaet a-gevret er gener Turdus, a zo ivez un 
tammig kar da lod all, lakaet a-strob e gener pe c'hener all, an holl anezho 
izili eus ur Familh.

Evel-se ar gener Turdus, ar gener Saxicola ( sk. : Saxicola torquarta, ar 
bistrag), ar gener Phoenicurus (sk. : Phoenicurus phoenicurus, an eostig-bailh),
ar gener Luscinia (sk. : Luscinia megarhynchos, an eostig-kuzh), ar gener 
Erithacus (sk. : Erithacus rubecula, ar buroig pe vruc'hig-ruz), hag un nebeut 
re all c'hoazh, a zo holl e familh an Turdidae.

Ar familhoù o-unan, lakaet a-gevret, a ro un Urzh. Evel-se an Turdidae, ar
c'h-Corvidae (brini), ar Sturnidae (dridi), ar Paridae (pennduiked), an 
Troglodytidae (laoulaniked), ar Prunellidae (gwrac'hiked), ha kalzig re all 
ouzhpenn a zo holl famihoù eus an urzh Passeriformes ; urzhioù all o vezañ ar 
Piciformes, ar c'h-Cuculiformes, an Apodiformes, ha me 'oar...

Setu eta ar renkañ tram al laez, ha p' hor bo lavaret ouzhpenn ez eo dav 
a-wechoù tremen dre un is-familh pe un is-urzh bennak, me 'gav din hor bo 
lavaret pep tra a dalvez ar boan bezañ lavaret.



Ha setu ma vo mat deomp lavarout un nebeut gerioù diwar-benn an is-seurt.

Dre abegoù 'zo, alies douaroniel, e teu laboused 'zo eus an hevelep seurt 
da vezañ disrannet e strobadoù - pe poblañsoù -, an hiniennoù anezho o tennañ an
eil d' eben muioc'h eget na reont d' un hinienn bennak eus ur strobad all. 
Marteze a-benn miliadoù a vloavezhioù e vo dav, kresket ma vo enno an 
disheñvelderioù, rannañ anezho e seurtoù disheñvel. Evit bremañ avat n' heller 
ket (hag evit se greomp fiziañs d' ar ouizien !).

Ha graet e vez :

Turdus musicus musicus eus ar bouzevelleg a ra e neizh e Lec'hlenn, ha 
Turdus musicus coburni eus an hini a ra e neizh en Island.
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Ma c'hellfec'h kaout unan e pep dorn e c'hellfec'h gwelout neuze ez eo an 
eil un tammig teñvaloc'h e gein dre vras ha rusoc'h e zivgazell eget an hini 
kentañ.

Ouzhpenn-se a zo. C'hoarvezout a ra gant al laboused pezh a c'hoarvez gant
al loened all : div hinienn eus ur seurt - pe is-seurt - ne c'hellont ket bezañ 
peurheñvel, nemet gevelled ganet eus ur vi hepken e vent - ha c'hoazh, chom a ra
an dra-mañ, hervez, da vezañ prouet.

Peurvuiañ ne vez ket merzet. A-wechoù avat e teu da lod ur perzh bennak 
anat a-walc'h evit ma c'hellfemp, a gav din, komz eus gouennoù. Ne venegan ket 
evel just skouerioù hag a seblant betek-hen bezañ netra nemet darvoudoù direizh,
ha rouez a-walc'h goude-holl, evel ur bluñvenn wenn d' ur voualc'h pe zoken ur 
gwiskamant gwenn-holl d' ur vran, met skouerioù all anavezet-mat ha " reizh " 
evel gouenn rouz ha gouenn wenn ar c'haramellad, Fulmarus glacialis, pe 
splannoc'h c'hoazh, gouenn v- « bridet » an erev-beg-hir, Uria aalge.

Mat ! Ha bremañ ? Ha bremañ e lavarin deoc'h n' eo ket dav deomp bezañ re 
nec'het gant an holl draoù-se. Ne lavaran ket ne c'hoarvezo ket ganeomp ur wech 
bennak kaout da ober an diforc'h etre daou is-seurt bennak. Met lezomp ar 
renkadur uhelañ gant ar ouizien o labourat er mirdioù, hag a c'hell divizout tra
pe dra goude bezañ studiet pizh krec'hin, pluñv, skant, pigosoù, toullou-fri, 
reun, skilfoù, gwagrennoù, gorailhoù hag eskernoùigoù a bep seurt.

Pezh a zo anat deomp p' emaomp o pourmen war ar maez eo ar seurt ; ken 
anat ma ne gav ket din zoken e ve dav klask displegañ resis an dra. Hag a-walc'h
e vo deomp eta evit bremañ bezañ gouest da anavezout seurt pe seurt.

Hag evit se marteze gouzout un draig bennak diwar-benn diavaez korf al 
labous, ha dibab un nebeut gerioù a c'hellfemp implij diouzh ret evit displegañ 
pezh a welomp pe kompren pezh a c'hellfemp kaout da selaou pe da lenn e danevell
pe zanevell. Klaskomp eta ober un dresadenn eus al labous standard, dezhañ beg 
ha lost ha pluñv, ha daou bav (skeudenn 1).
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An darn vuiañ eus ar gerioù 'm eus implijet amañ a seblant din bezañ 

sklaer a-walc'h o zalvoudegezh evit ma n' em bije ket da reiñ un displegadenn 
anezho. Gerioù 'zo avat ne dle ket bezañ ken anat o ster. Setu int diskleriet :

- livenn-garvan : linenn-gern-greiz penn-da-benn ar garvan-grec'h ;

- dremm ( = « silh », « troc'h ») : bevenn lemm pe lemmoc'h ar garvanoù ;

- gorre (= « golo », « to ») : gwiskad pluñv o c'holeiñ korzennoù ar pluñv 
brasañ (roeñvoù ha lost) ;

- askell-veud : ar guchennad pluñvennoù berr stag ouzh ar biz-meud, hag a hañval



talvezout d' al labous da stouiñ war un tu pe d' en em lakaat adarre en e blom 
(war nij evel just !) ;

- korreenn : an dachennad war gostez ar penn etre al lagad ha gwrizienn ar 
garvan-grec'h.
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Merzout a reot em eus klasket spisaat « harzoù » etre an tachennoù « kern 

», « tal », « kilpenn », hag all. An harzoù-se n' eus ket anezho e gwir. N' em 
eus lakaet anezho amañ nemet evit aesaat un tammig al lec'hiadur. Tuet ma vez 
ivez mab-den da lakaat harzoù lec'h ma n' eus ket.

Tresadennoù 'zo war ar penn a zo ivez a-bouez bras hag aes evit anavezout 
laboused 'zo. Kavout a reot war an eil skeudenn-mañ ar roudennoù a c'hellot 
spurmantiñ gwech pe wech (skeudenn 2). Ur gerig nemetken, diwar-benn ar walenn-
lagad ; taolit evezh ez eo ur walennad bluñvennoùigoù ha n' he deus netra da 
welout gant al lagad e-unan. Gwelet e vez splann e par ar voualc'h (melen-aour) 
hag e gouenn vridet an erev-beg-hir (gwenn, gant ar « vridenn », pe « mouchig »,
ouzhpenn).

Ha da echuiñ, evit ar wech-mañ, gant an diskleriadurioù, un dra a dlean 
menegiñ eo ar barrennoù a vez gwelet a-wechoù a-dreuz d' an divaskell. Splann pe
splannoc'h, n' int peurvuiañ nemet begoù pluñvennoù ar gorreoù-askell, disheñvel
o liv diouzh ar peurrest. Gwelet e vezont splann war divaskell al labous-kelien,
Regulus regulus, pe war ar pintig, Fringilla coelebs.

NOTENN (pa ne vije nemet evit hor breur R. ap Siôr).

Setu amañ anvioù kembraek al laboused meneget er pennad-mañ.

Met ret eo din da gentañ diskleriañ ar reolenn strizh a ren an anvioù 
skiantel, hag a sent an holl outi :

Ur wech roet un anv d' ul loen bennak, e chom an anv-se stag ouzh al loen-
se nemet e teufe un bennak da brouiñ, pe ez eo bet roet dija un anv all d' al 
loen-se pe ne oa abeg ebet da lakaat hemañ en ur seurt nevez.

C'hoarvezet eo evel-se gant ur vilvig kemmañ anv nouspet gwech e-korf an 
hanter-kant bloavezh diwezhañ. Ha, 'm eus aon, emaon-me er c'heñver-se un tammig
war-lerc'h.

Ur roll eus ar c'hemmoù a vez embannet evel just, bep bloaz, war 
kazetennoù 'zo ; met ret eo lenn anezho !

Arabat deoc'h bezañ re souezhet eta ma kavit evit an hevelep labous un anv
en ul levr hag un anv all en ul levr all. Seurt traoù a c'hoarvez, evel m' hoc'h
eus gwelet, met n' int ket ur skoilh war hent an anaoudegezh.
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Setu amañ eta an anvioù kembraek dilennet gant P. Hope Jones hag E. V. 

Breeze Jones, hag embannet gant " Amgueddfa Genedlaethol Cymru " :

Turdus iliacus (anv neveshañ T. musicus ar pennad-mañ) : Coch dan-aden
Turdus philomelos  (anv neveshañ T. ericetorum ar pennad-mañ) : Bronfraith
Turdus viscivorus : Brych y Coed
Turdus merula : Mwyalchen
Turdus pilaris : Socan Eira
Saxicola torquata : Clochdar y Cerrig
Phoenicurus phoenicurus (unan eus e anvioù e Breizh o vezañ ivez " Lostig-ruz ")
: Tingoch
Luscinia megarhychos : Eos
Erithacus rubecula : Robin Goch
Fulmarus glacialis : Aderyn-Drycin y Graig



Uria aalge : Gwylog
Regulus regulus : Dryw Eurben
Fringilla colebs : Ji-binc
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NOTENNOÙ

Hor Mignoned

Gwenaelle, Katell ha Gurvan DE KELENN a zo laouen o kemenn deoc'h ganedigezh o 
c'hoarig Morgan, e Gwengamp d' an 29 a viz Ebrel.

Yann-Ber ha Gwenola LAOUER a zo laouen o reiñ keloù eus ganedigezh o mabig, 
Glenn-Mael Gwennog, d' ar 27 a viz Kerzu e Villecresnes. Ar paotrig a zo mab-
bihan hor skoazeller feal Kaourintin FAOU.

Hor gwellañ gourc'hemennoù d' hor mignoned.

Kañv 

Klevet 'm eus gant doan keloù marv Loeiz AR Go e Sant-Aignan. Koll a ra an Emsav
ur stourmer kalonek, mignon bras ar brezhoneg.

Marv Xavier de Langlais

Glac'haret-bras omp bet o c'houzout e oa aet da anaon hor mignon ha kenlabourer 
Langleiz daoust ma ouiemp e oa gwall-glañv abaoe c'hwec'h miz bennak.
Douaret eo bet d' ar 17 a viz Mezheven e Surzhur, en e vro c'henidik.
Pediñ a reomp e wreg hag e vugale da grediñ e kemeromp perzh en o foan. War 
niverenn a zeu " Al Liamm " e vo komzet hir eus e vuhez hag e oberenn.

Profoù

MIZ MEURZH : 
F. Jestin, 77 lur ; F. Le Ny, 8 ; P. Y. Le Rhun, 15 ; B. Assicot, 15 ; Y. Tymen,
35 ; L. Raoul, 30 ; V. Le Caer, 10 F. Le Calonnec, 5 ; M. Piron, 9 ; H. Cam, 5 ;
J. Deloof, 20 ; H. Le Floc'h, 10 ; A. Rousseau, 5 ; J. P. Cloarec, 15 ; R. 
Delaporte, 20 ; M. Le Hir, 6 ; A. Le Bihan, 15 ; F. L. Le Bleiz, 5 ; C. 
Delalande, 20 ; G. Mahe, 15. 
- War un dro : 340 lur.

MIZ EBREL : 
A. Cloitre, 15 lur ; B. Audic, 15 ; J. Ducamp, 15 ; J. Rohou, 15 ; Y. Oulc'hen, 
15 ; I. Cochevelou, 15 ; J. Thomas, 10 ; L. Andouard, 35 ; H. Pungier, 10 ; P. 
Aoustin, 10 ; J. Creff, 65 ; A. Guilcher, 65 ; H. Calvez, 65 ; A. Autret, 15 ; 
Y. N. Beaufrère, 5 ; J. Cadoret, 15 ; K. Brazidec, 5 ; P. Lemoine, 15 ; P. Le 
Gall, 65 ; F. Quemeneur, 35 ; A. Daniel, 25 ; C. Faou, 15 ; P. Le Bihan, 15. 
- War un dro : 560 lur.

4 083,51 lur hon eus bet abaoe derou ar bloaz. Bennozh Doue d' an holl !
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Hor c'hef evit 1974

DISPIGNOU lurioù
Moulañ
Niv. 162 4.644,40
Niv. 163 5.473,26
Niv. 164 5.258,96
Niv. 165 5.536,74
Niv. 166-167 8.537,46

--- 29.450,82
bandennoù 186,45
Mizoù-post, bruderezh 1.064,07
War un dro 30.701,34

ENKEFIADURIOU lurioù
Koumanantoù 20.489,11
Niverennoù gwerzhet 2.339,75
Chomlec'hioù kemmet 28
Profoù 6.496,07
War un dro 29.352,93

STAD AR C'HEF  lurioù
Koll e 1974  - 1.348,41
Koll e 1973  - 1.413,61
Un toull er c'hef, d' an 31 a vis Kerzu 1974 - 2.762,02
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Notenn ar Merour 

Pediñ a reomp hor c'houmananterien da gas deomp hep termal, ma c'hellont, o 
skodenn-adkoumanantiñ, pa zegemeront un niverenn lakaet war he bandenn « 
koumanant echu ». Koll a reomp amzer - a c'hellfe bezañ implijet da skouer e-
sell gwellaat danvez ar gelc'hgelaouenn hec'h-unan -, rak rankout a reomp 
goulenn hag azkoulenn o adkoumanant da lennerien ' zo. E-giz-se hon eus kaset 
endeo ur 600 lizher bennak abaoe derou ar bloaz, hep kontañ un 50 a fakturennoù.
Ouzhpenn amzer e kollomp, arc'hant evel just hag hor patianted a-wechoù. 
Trugarez en a-raok d' ar re a raio ur striv e-sell skañvaat hol labour er feur-
se. Trugarez ivez d' an holl re - ha kalz int memes tra - a bae ordinal o 
c'houmanant e koulz mat.

Niverennoù kozh " AL Liamm " da werzhañ

Prenañ, a c'heller an niverennoù kozh meneget da heul :
 - 1, 4, 5, 6, 29, 43, 53, 63, 64, 65, 67, 69 betek 169 (nemet an niverennoù 98 
ha 100 hag a zo diviet).
Priz an niverennoù a zo :
- 1, 4, 5 : 4 lur pep hini ;
- an niverennoù all : 7 lur pep hini (nemet an niverennoù 65, 116, 151 hag a 
goust 9 lur pep hini, an niverenn 166-167 hag a goust 12 lur).

Tu a zo a-hend-all da gaout ar bloavezhioù klok-mañ evit 40 lur pep hini :
- 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) ; 72 (150-155) ; 73 (156-161) ; 74 (162-167).

Ar goulennoù a zo da ober da : P. Le Bihan, 16, rue des Fours-à-Chaux, 35400 
Saint-Malo, c.c.p. 5349-06 Paris. - An niverennoù a vez kaset kuit a vizoù-post.



Lizhiri

Setu amañ ul lizher kaset deomp gant hor mignon Yann Hanus :

« Keloù mat evit an embannadurioù breizhat, ha dreist-holl evit Al Liamm. 
Ur stal-levrioù brudet eus Nansi a fell dezhi kaout levrioù Al Liamm da werzhañ.
E Nansi ez eus bremañ ur c'helc'h sevenadurel kreñv, ur skol vrezhonek, enni un 
nebeut brezhonegerien ampart ha kalz a dud dedennet gant ar sevenadur breizhat. 
»

Setu amañ ul lizher skrivet en ur brezhoneg dispar adarre, evel hini Ap Siôr 
diwar-benn al laboused. Laouen omp o welout Kembreiz o teskiñ muioc'h-mui hor 
yezh.
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« Troet em eus e kembraeg ur rann eus " Eñvorennoù eus Breizh-Veur 1919-

1920 " Roparz Hemon (gwelout AL LIAMM niverenn 160). Goulenn a ran diganeoc'h 
hoc'h aotre da embann an droidigezh e Taliesin, kelc'hgelaouenn Akademiezh 
Kembre.

Spi am eus degemer ur respont a-du. - Zonia Bowen. »

Digant R. an H. :

« Kavit amañ mar plij ul lizher-arc'hant a 100 lur evit paeañ priz va 
c'houmanant-bloaz d' " Al Liamm ", ar rest a servijo da harpañ ar gelaouenn pe 
da goumanantiñ kenvroiz berr an arc'hant ganto.

Ho labour a zo dreist, kendalc'hit ! »

Digant B. ar R. :

« Va digarezit evit an dale am eus lakaet da gas va skodenn deoc'h. N' eo 
ket abalamour ma n' on ket dedennet gant " Al Liamm " ; ankounac'haet am boa 
evit laret gwir.

Plijus eo bepred ar gelc'hgelaouenn hag he gortoz a ran gant hiraezh atav.
An notennoù a blij kalz din dre ma vez eno keleier ha barnskridoù na gaver ket 
a-hend-all. Ar pennadoù a vez dudius ivez dre vras hag o lenn a ran holl penn-
da-benn bep gwech.

Evel ma weler n' am eus nemet meuleudioù d' ober deoc'h. An tamalloù a 
lezan a-gostez rak kompren a ran n' eo ket ur c'hoari sevel ul labour seurt-se 
bep daou viz, ur torr-penn eo moarvat ! »

Digant Y. G. Waukegan, U.S.A., hon eus bet al lizher-mañ :

« Degemeret em eus " Al Liamm " betek mis Kerzu 1974. Va mamm o chom e 
Bro-C'hall a rae war-dro va c'houmanant, met sur a-walc'h he deus disoñjet evit 
ar bloaz-mañ ha bremañ ne c'hellan ket chom pelloc'h hep magadur speredel, setu 
perak e kasan deoc'h ur chekenn eizh dollar, ar pezh a rank bezañ priz ur 
c'houmanant-bloaz... »

Digant P. G. :

« " Al Liamm " a blij din kalz. Ur gazetenn gaer, naet hag aes da lenn ez 
eo. Ar pezh a gaver e-barzh a zo meur a wech dudius. Ur rebech nemetken : skrid 
Maodez Glanndour n' en deus ket plijet din. Ur skrivagner bras eo, ha souezhet-
bras on bet gant e vennozloù strizh. Disouezhet on bet. »

Digant Ph. J. :



« Ur sizhun 'zo, em eus bet ho lizher evit adkoumanantiñ, pezh am eus 
graet diouzhtu.

Spi am eus e teuy ar bloavezh nevez muioc'h a vrud d' hor c'helaouenn. 
Tizhout 1 000 koumananter ne ve ket un dra fall, arabat avat krediñ ez eo ar pal
kentañ. Pal kentañ ur gelaouenn lennegel vrezhonek a zo embann lennegezh mat ha 
n' eo ket niver al lennerien.

Arabat ivez bout chalet gant tabut an doare-skrivañ, na zedenn nemet tud 
solitet da seurt albac'hennoù, dre ma n' o deus kavet tu arall ebet evit brudañ 
o oberoù. Kendalc'homp get an hini a zo bet dibabet hep kemm tra ; n' ema ket 
amañ ar wir gudenn. »

Digant Y. A. :

« Ar gelaouenn n' eo ket re ziaes evidon. Abaoe m' em eus kroget da lenn "
Al Liamm ", em eus kavet kalz a draoù hag a zo talvoudus enni. Kendalc'hit evel-
se 'ta. »
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Digant Y. G., Australia :

« Gant plijadur ha dudi e lennan hor c'helc'hgelaouenn. Hetiñ a ran dezhi 
kenderc'hel evel-se en doare ma teufo da vezañ muioc'h-mui ul liamm gwirion etre
an holl vrezhonegerien.

Siwazh n' am eus ket c'hoazh kavet koumananter nevez ebet ! Mall eo din 
ober ur striv ivez. »

Digant B. an N. :

« ...Ur vezh eo gwelout n' eo ket koumanantet Skol-Veur An Naoned da " Al 
Liamm " na kennebeut levraoueg-kêr an Naoned (" Al Liamm " Niv. 166-167, 
notennoù, paj. 465). Kas a ran arc'hant evit ur c'houmanant-esa e 1975 evit :
- Skol-Veur an Naoned, Kevrenn al Lizhiri,
- Levraoueg Kêr an Naoned,
- Levraoueg Kêr Kastell-Brien,
- Levraoueg-Kreiz ar Prestoù eus al Liger-Atlantel.

Kas a rin ur gerig d' ar peder levraoueg-se evit reiñ dezho da c'houzout e
tegemerint Al Liamm e-pad ur bloaz. Spi am eus e vo amprestet ha lennet an 
niverennoù-se evit ma adkoumanantint e 1976... »

Digant P. D. :

« Dedenus-kenañ e kavan ho kelaouenn hag a sikour mat ac'hanon da zeskiñ 
brezhoneg (eus Breizh-Uhel on). N' eus ket pell 'zo am eus kroget gant studi ar 
brezhoneg - ur bloaz bennak - mes kompren a ran bremañ an darn vulañ eus 
pennadoù " Al Llamm ". N'hellan ket komz mat siwazh...

Digant Y. G., Waukegan, Illinois, Stadoù-Unanet :

«... Ne gredan ket e vin gouest da gavout lennerien all e tro-war-droioù 
Waukegan. Waukegan n' eus nemet ur gêriaden anezhi, ha dre amañ n' eus Breizhad 
ebet nemedon ; kredit ac'hanon, graet em eus va enklaskoù, emaon o chom amañ 
abaoe pemp bloaz ha ne garan ket va digenvezder ; marteze ho peus lenerien " Al 
Liamm " c'hoant dezho da genkrivañ gant Breizhiz all en Estrenvro ; ma ne ran 
ket muioc'h implij (dre gomz, pe dre skrid) eus ar yezh, disoñjet e vo dizale va
zammig brezhoneg. Kontit warnon evit adkoumanantiñ bep bloaz, ha klask a rin 
ivez skoazellañ ho kelaouen e doareoù all. »

Digant R. A. :



« Kemer a ran en-dro ur c'houmanant-bloaz d' ho kelaouen hag em eus kavet 
bev-kenañ ar bloaz tremenet.

N' on ket c'hoazh ur mailh war ar brezhoneg, memestra n' eo ket re ziaes 
din lenn " Al Liamm " hag e ran atav gant kalz plijadur.

Studier on en Naoned, met posupl eo din kemer ur c'houmanant boutin ha 
setu perak e vo kavet gant va lizher ur cheken-bost a 35 lur. »

Digant Ph. J. :

« Degemeret ganin ho lizher ha niverenn diwezhañ " Al Liamm ". Homañ am 
eus kavet mat, da gentañ razh pennad Jorj Gwegen... »
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Hanter-sklavourien e Sri Lanka (Selan)

Ul lizher hir hon eus bet digant an Tad Pleiber, misioner e Selan. 
Displegañ a ra deomp stad truezus ar vro. Setu amañ an darn vrasañ eus al 
lizher-se :

« Klevet hoc'h eus komz eus an enezenn vurzhudus hag achantourez m' eo 
Selan : aodoù brav, uhelennoù, menezioù, atantoù te ha kaoutchou, loened gouez 
er c'hoadoù gouez, glasvez dre holl, lidoù Boudaiz, prosesion an Dant e Kandy, 
korollerien gwisket-kaer. Siwazh... ul lodenn eus al labourerien o deus lakaet 
ar vro da binvidikaat un tammig (pourchas a ra Selan 20 % eus te ar bed-holl) a 
zo hanter-sklavourien, an darn vuiañ anezho merc'hed (500 000).

An Damiled (Tamils) hirio. An enezenn he deus ur gorread a 23 552 m2, 15 
milion a annezidi, feur ar boblañs a zo 500 den dre viltir karrez : 80 % anezho 
a zo Singhalaed hag 20 % Tamiled. Goude an emrenerezh (1949) e ranke pep hini 
bezañ enskrivet evel keodedour - ma oa ganet er-maez eus Selan e ranke prouiñ e 
oa bet ganet e dad pe e dad-kozh e Selan, un dra dreist o galloud evit an darn 
vrasañ. Goude emglev Sirima-Shastr etre pennrenerien Selan ha Bro-Indez, e oa 
520 000 Tamil da vezañ kaset en-dro da Vro-Indez, o bro. 300 000 da vezañ lonket
tamm-ha-tamm e-pad 15 vloaz. E 1974 e oa bet advroadet 85 000 d' an Indez. 50 
000 a oa deut da vezañ keodedourien Sri Lanka, 150 000 a chom etre daou ha n' 
eus bet netra divizet evito. Dre-se ne c'hellont ket kaout labour er vro na 
prenañ douar ; divroidi hep statud int, ur stad truezus evit kemend-all a dud o 
deus labouret evit ar vro.

Labourerien war an te. Goude an Indez ez eo Selan eo a ra ar muiañ a de - 
ar priz a zo kouezhet izel hag, e 1970, 6,2 % eus labourerien an atantoù a oa 
dilabour. Al labour ne vez morse asur ha pa vez sec'hor ne vez ket kutuilhet a 
zelioù. Ar skinwel e Breizh-Veur en deus diskouezet stad al labourerien e " The 
World in action ". Un tamm trouz en deus graet kement-se amañ hag ahont, ha 
kenderc'hel a ra an heklev da zasson er c'helaouenoù. Un dra vat. E Breujoù 
Breizh-Veur en deus ur c'hannad goulennet ma vefe graet un enklask diwar-benn 
stad an traoù. Sri Lanka a lavar ez eo dre faot Breizh-Veur.

Goproù. 190 roupi (ur roupi = 1,27 lur nevez) a zo ret, d' an nebeutañ 
evit daou zen da vevañ, met, well-wazh, ar gopr evit un tiegezh en atantoù a zo 
211 roupi. Hervez al lezenn e 1973, edo ar gopr izelañ da vezañ 4,18 roupi en 
devezh. E 1975 ez eo 3,76 roupi evit ar merc'hed (soñjit e koust 1,00 roupi al 
lur bara !). Ouzhpenn an arc'hant a vez diskontet evit ar « rations » - ar 
c'hevredadoù, emvodoù ha servijoù all - ne chom netra e dibenn ar miz.

254,10 roupi a zo mizoù un tiegezh evit ur miz well-wazh, 59,30 roupi evit ar 
boued ouzhpenn. N' eus ket a-walc'h a vleud-riz. An darn vrasañ eus al 
labourerien n' int ket enskrivet, n' o deus gwir ebet war ar « rations ». Ar re 
gozh hag ar vugale o deus naon. Ker eo ar boued er marc'hadoù. Kompagnunezhioù 
hag a dlefe prenañ ha gwerzhañ boued en atantoù ne reont ket atav. Tri devezh 



'zo e kleven ur vaouez o lavarout e oa bet degaset boued (bleud-riz), met ne oa 
gwenneg ebet, da lavarout eo, ne oa ket bet degaset e poent ar goproù d' al 
labourerien, gwasket adarre, gwasket atav.
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Breizh-Veur ha Sri Lanka. Betek 1972 e prene Breizh-Veur 28 % eus te Selan

; ur c'hard eus an te evet e Breizh-Veur a zeu ac'hano. Milionoù a c'hounezont. 
E 1972 ar gompagnunezh (Brook Bond) a c'honezas 14 mllion a lurioù saoz hag, e 
1973, 4 milion muioc'h. Selaouit ! 12 kompagnunezh hepken a bren an 3/4 eus an 
te war ar marc'had, e Londrez, h.a. Ha piv int - merkit - ar re a werzh e Selan,
ar memes tud peurvuiañ. C'hoari a c'hellont moarvat gant ar prizioù. Ul lur te 
en Europa pe er Stadoù-Unanet a vez gwerzhet etre 8 ha 16 roupi ; d' al labourer
e teu da 85 gwenneg (santim). Ar c'hompagnunezhioù a dlefe, evel just, digreskiñ
o gounid da reiñ d' al labourerien un tammig muioc'h. Emañ ar gouarnamant o 
kemer an atantoù bras hag o vroadelañ anezho. Daoust ha gwelloc'h e vezo ? Bro-
Saoz a sikour Selan gant arc'hant (4 milion a lurioù saoz e 1972). M' en defe 
Selan resevet ar memes priz evit an te hag e 1962 en dije gounezet 24 milion a 
lurioù muioc'h. Al labourer kaezh en dije gounezet ivez.

Tiez. Al labourerien a vev e kambreier renket war ul linenn gant ur 
veranda penn-da-benn. Krevier int ; alies n' eus prenestr ebet, ur gambr evit ur
familh pe ziv. En ur c'hogn e vez aozet boued war hanter-voger an heolienn pe en
ur c'hased houarn. Tud a zo ganet, o deus labouret hag a zo marvet en toulloù-
se. Ar c'hompagnunezhioù ne glaskont ket kalz kempenn pa vez ezhomm, pe e reont 
atav gant dale.

Yec'hed. Protein ha vitamin a vank dezho. Langiz ha preñved eo tonkadur ar
vugale. En ospitalioù savet gant ar c'hompagnunezhioù n' eus ket a louzeier. 
Evit mont da ospital ar gouarnamant e rankont kaout ur bilhed digant ar merour, 
pe rener an atant. N' emañ ket ar re-mañ e chal da reiñ.

Deskadurezh, kelennadurezh. N' eus koulz lavarout netra. Gwelout a ran 
leun a vugale o c'hoari, un tammig skol - ur c'hreñch - enni 20 pe 30 krouadur. 
Ar gompagnunezh a zlefe o ren, ober a reont an nebeutañ. 8,8 % eus ar vugale o 
doa resevet keiennadurezh e skolioù an eil derez e 1969-70. Ar skolidi goshañ o 
deus 9-10 vloaz ! Eus 10 000 a skolidi a zo er Skolioù-Meur n' eus nemet 20 o 
tont eus an atantoù hag ouzhpenn ez int bugale d' ar sekretourien, spesialourien
an atantoù.

Relijion. E Sri Lanka an darn vrasañ eus an dud a zo boudaiz dre vras, 
lakomp 63 %. 17 % a zo hindouourien, 9 % a zo kristenien, 8 % muzulmaned ha 3 % 
o deus relijionoù all. En atantoù an darn vuiañ eus an dud a zo Tamiled hag 
Hindouourien, un nebeut anezho kristenien. Va mision-me en deus 43 km hed hag 28
km ledander. N' ouzon ket pegement a annezidi a zo. Bez' ez eus 1 100 katolik, 
200 anezho Singhalaed ha 900 Tamiled. Muioc'h am eus labouret e-touez ar 
Singhalaed ha dre-se eo gwan va anaoudegezh eus ar yezh tamileg ha koulskoude ez
eo frealzus feiz al labourerien-se. Ur skouer : a-raok Sul ar Bleunioù, 
lejionerien Mari a zeuas d' o gweladenniñ en un atant. Goude bezañ labouret dek 
eur, e heuiljont Hent ar Groaz war ar maez, e-kreiz ar parkadoù-te. Deut e oa
unan gant e wreg hag e zaou grouadur hag e prezege dirak pep taolenn. Kroget da 
6 eur ha kard d'an abardaez, ez echuas da 10 eur 30 diouzh an noz. Me a oa 
skuizh-marv, an dud a gane brav. Kanaouennoù kaer a zo e tamileg. Al 
lejionerien-se a chom en o zouez, ur skouer ne heuilhfe ket an holl dud.
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Siwazh ! Katoliked an atantoù n' int ket kelennet mat a-walc'h war ar feiz. Ur 
miz 'zo ur plac'h yaouank 23 bloaz en em ampoezonas. Perak ? Dre ma felle d' he 
breur dimeziñ e vab d' ur c'heneil dezhañ. Ar plac'h ne oa ket a-du hag hi da 
lonkañ ur voutailhad trenkenn. Kaset d'an ospital e varvas eno. Er C'huzh-heol 
ez eo prizet nebeut ar vuhez, sellet evel un dra nebeut a dalvoudegezh dezhi : 
rak goude ar vuhez-mañ e vo unan all a lavar ar Voudaiz, hag o menozioù o deus 
levezon war ar gatoliked ivez. Abalamour d' o buhez kalet e vez rust ar c'homzoù
etrezo ha ne vezont ket atav dereat. Meur a hini ivez a ev. Piv a rebecho se 
dezho ?



Hiziv (12.4.75) em eus lennet war ar " Catholic Messenger  " penaos, da 
heul pennad-enklask an Dll Edith M. Bond, o deus renerien an atantoù kroget da 
soñjal sevel tiez gant div gambr, ha se daou vloaz goude ar pennad-se hag an 
abadenn " Hanter-sklavourien e Perlez an Indez ", war ar skinwel saoz. Ha 
koulskoude e lavare un Tad Jezuist amañ e oa broioù paouroc'h. Amañ o deus aer 
fresk eus ar mintin betek an noz, ur vro dudius da welout, glazeier, gwez, 
stêrioù. Al liammoù familh a zo start ha seder. Seblantout a reont zoken bezañ 
eürus daoust d' ar boan. Evidon-me beleg, ez eo ur frealzidigezh bezañ en o 
servij, Bennozh da Zoue. »

A. PLEIBER, O.M.I. 
R-C. Church. Hurana Sri Lanka. Ceylan.

Kamp ar Vrezhonegerien 

Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerien a vo dalc'het e Sant-Brieg, eus ar Sul 13 d' 
ar Sadorn 26 a vis Gouere.

Damzisheñvel e vo ar c'hamp-mañ diouzh ar re all, dre ma vo miret ar plasoù 
dreist-holl evit an deraouidi. Met deraouidi desket ganto d'an nebeutañ ar 25 
kentel gentañ eus " Cours Elémentaire Roparz Hemon ", pe an hevelep live gant 
levrioù all (" Brezhoneg buan hag aes ", h.a.), rak n' eo ket kemmet reolenn-
diazez K.E.A.V. : Brezhoneg hepken.

Enskrivet e vo da gentañ an danvez-berzhidi kaset gant o c'helennerien dre gomz 
pe dre skrid.

Evit gouzout hiroc'h, skrivañ da : K.E.A.V., 28, rue des 3 Frères Le Goff, 22000
Saint-Brieuc, gant un timbr evit ar respont.

Emglev an Tiegezhioù 

" Emvod an Nevez-Amzer " a zo bet dalc'het e Gwengamp d' ar 15 a viz Mezheven.

Bez' e vo, hevlene, ur c'hamp gant " Emglev an Tiegezhioù " e Kistinig (Bro 
Wened) e penn kentañ miz Gouere. Un degouezh prizius e vo d' ar re a garo, tud a
bep oad hag a bep stad, bevañ, kaout diduamant ha labourat asambles a-hed un 
nebeut devezhioù e karantez " Doue ha Breizh ". Priz an devezh a vo kontet ar 
marc'had-matañ posupl. Kerkent ha m' ho po graet ho soñj dont, kasit keloù da " 
Emglev an Tiegezhioù ", mar plij, 30, Place des Lices, 35000 Rennes.
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Emvod ar Brezhoneg er Gêr

Un emvod eus A.B.E.G. a zo bet dalc'het d' an 22 a viz Mezheven e Menez Kamm.

Savet eo bet ar strollad evit ar re a oar dija brezhoneg, n' eo ket ul lec'h 
evit deskiñ. Graet eo evit ma en em anavezfe ar vugale a gomz brezhoneg er gêr.

Tu 'zo da c'houlenn resisadurioù (o lakaat un timbr evit ar respont) digant Anna
Gloagen-Evenou, Ker Rozeg, 56 Le Faoued pe digant Garmenig Ihuellou-Le Menn. 
Pellgomz 33.66.13.

Devezh an emvodoù all :
- 26 a viz Here e Menez Kamm ;



- 14 a viz Kerzu e Ti-Kendalc'h ;
- 22 a viz C'hwevrer e Plouber ;
- 11 a viz Ebrel (Emvod Meur) e Menez Kamm.
Kampoù a vo ivez eus ar Yaou 24 d' al Lun 28 a viz Gouere e Priziag e-tal ar 
Faoued hag eus ar Yaou 14 d' al Lun 18 a viz Eost e Kombrit.

Eurioù nevez kasadennoù brezhonek ar skingomz

Ne blijont ket d' an holl, sur eo. Ar re a fell dezho mont d' an oferenn ne 
c'hellont ket selaou hini 11 eur hag ar re o deus c'hoant klevout keleier ar 
skinwel ne c'hellont ket selaou hini 13 eur. N'eo ket brav bezañ sklav !

Abel OMNES.

Kartennoù-post " Skingomz ha skinwel "

Ur fazi a zo bet graet el " Liamm " diwezhañ. Ar priz n' eo ket 6,00 lur ar 
pezh, hogen 6,00 lur an dek franko.

Skingomz ha Skinwel, 18 bis, str. Duguay-Trouin, 22000 Sant-Brieg.

Gwalenn an adlodennañ. - Ar goantenn touzet

Setu ul lodenn vras eus hor paour-kaezh bro touzet didruez gant tud an 
adlodennañ ha Breizh a zo deut da vezañ evel ur goantenn touzet he blev dezhi a-
rez. Tremenet omp n' eus ket pell dre Loudieg ha Pondi da skouer, ha gant ar 
brasañ glac'har, hon eus gwelet ur vro vac'hagnet, un druez ! E lec'hioù 'zo ne 
weler betek an dremmwel gwezenn ebet ken, ur vro hag a oa ken kaer gwechall pa 
errue an nevez-amzer, gant glasvez ha bleunioù lann ha balan dre holl. Evel just
an evned ivez o deus kuitaet ar vro peogwir n' o deus lec'h ebet ken evit kuzhat
o neizhioù.
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Ma, petra en deus graet Kuzul departamant ar Mor Bihan (hemañ kampion ar bed an 
alkoolegezh !) dindan blenierezh an Ao. Ministr Marcellin, nemet votiñ 1,5 
milion evit sikour al labourerien-douar da blantañ gwez hag ivez moarvat da 
adsevel kleuzioù, evit gwaskediñ an trevadoù. Tud 'zo avat ne gollont ket o fenn
hag a wel diouzhtu an tu d' ober o mad eus an euzhusted-se, en ur ginnig d' al 
labourerien-douar kleuzioù plastik ! Setu ar pezh a anver annezadur an douaroù 
pe « aménagement du territoire » evel ma lavar ar C'hallaoued !

Marteze unan bennak en deus c'hoazh soñj eus ur c'hinnig hor boa graet pell 'zo 
diwar-benn adkoadañ pevar devezh-arat lanneier ha prad fraost, e Bro-Dreger, 
evit ober ur c'hoad a felle dimp envel " Koad Marc'harid Gourlaouen " en enor d'
ar Vreizhadez ken izelek-se he deus graet kement evit ar brezhoneg. Ar c'hoad a 
c'hellje servijañ da dud an Emsav evit kampiñ hag un tiig a c'hellfe zoken bezañ
savet war al lec'h evit lojañ. Ur respont hepken hor boa bet, ar pezh a oa evel 
just re nebeut. Ma, ma fell da unan bennak kaout diskleriadurioù n' en deus 
nemet skrivañ dimp. Skingomz ha Skinwel (gwelout ar chomlec'h a-us).

B 5 (Breizh : 5 departamant) 



Krouet eo bet ar gevredigezh-mad evit stourm e-sell dont en-dro d' ur rannvro 
dezhi bevennadurioù Breizh istorel. Aozet he deus B 5 ul levrig " Loire-
Atlantique en Bretagne : 14 questions simples " hag ivez ur rummad 
luc'hskeudennoù e liv da vezañ bannet war ur skramm, tra ma ya en-dro ur vandenn
o reiñ displegadurioù war berzhioù breizhat al Liger-Izelañ. Diskouezet eo bet 
al luc'h-skeudennoù-se dirak kevredigezhioù en Naoned evel just, e Gwenrann, 
Roazhon, Saint-Malo, Pariz, dirak skolioù el Liger-Izelañ, hag e meur a lec'h 
all.

B 5 he deus kaset da gannad an diabarzh e Bro-C'hall ur studiaden o kinnig 
doareoù ur rannvroelezh wirion, o venegiñ dezhañ ouzhpenn en deus ar C.E.L.I.B. 
diskleriet e stourmfe hiviziken evit Breizh ar 5 departamant, e rener o vezañ 
bremañ Naonedad hag e vurev o kontañ ennañ daou ezel eus B 5.

Diskleriadurioù diwar-benn B 5 hag al levrig embannet a c'heller kaout en ur 
skrivañ d' ar sekretourva : 12, allée des Grèbes, 44500 La Baule.

Buhez Kreizenn Sevenadurel Breizhat Sant-Malo

Abaoe pevar bloaz ez a en-dro ar Greizenn, ha bep bloaz ez eus bet roet 
kentelioù brezhoneg (skol-izel ha skol-etre) ha zoken kentelioù war ar c'han ha 
diskan. Abadennoù a zo bet aozet e-sell deskiñ d' an dud dañsoù Breizh-Uhel ha 
Breizh-Izel, hag aozet un toullad festoù-noz, nozvezhioù gant kanerien vreizhat 
pe filmoù ha prezegennoù. Roet he deus ar Greizenn he skoazell evit kest " 
Devezh ar Brezhoneg ", an degemer da Iwerzhoniz yaouank, kenstrivadeg " ar 
Jenoflenn aour " e Parame, ar jenoflenn o vezañ gonezet gant gouiziekañ ezel ar 
c'helc'hioù o kemer perzh er gouel war gudennoù istorel, douaroniezhel pe 
sevenadurel hor Bro.
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Er bloaz-mañ, d' ar 5 ha 6 a viz Ebrel, ez eo bet aozet gant ar greizenn " Emgav
Sant-Malo " . Bodet 'zo bet izili eus kalz a strolladoù sevenadurel d'ar 5, hag 
un dabutadeg a voe heuliet gant ouzhpenn 100 den. D'ar 6 e oa kont eus 
politikerezh ha 200 den a en em vodas e sal c'hoariva Sant-Servan, o kemer perzh
en ur vodadeg renet gant Gi Karo, Yann-Ber an Danteg, Monnier, Yann Jegou, Yann-
Glaoda Riou hag Herri Gourmelen. Daou film a voe diskouezet : hini Rojer 
Laouenan diwar-benn Añjela Duval hag hini Torr e benn o tiskouez doareoù afer 
GWERN. E-pad an div nozvezh e voe tro da glevout Frañseza Riou, Kirjuhel, Patrik
Ewen, Mikael Henley ha Jef Philippe. Sonerien ha kanerien a-zoare a gazas en dro
div Fest-Noz. E-pad an daou zevezh e voe digoret ivez un diskouezadeg gant 
oberennoù arz artisaned ha livourien eus Bro Sant-Malo ha Bro Dinan ha 
luc'hskeudennoù kaer Jo Gauthier, a ra war-dro golo deiziadur-godell AL LIAMM. 
Kalz a weladennourien a zeuas da sellout outo ha nozvezh ar sadorn a zastumas 
betek 700 a dud. Pezh a voe heverkañ en daou zevezh a voe moarvat an 
diskouezadeg ha kejadenn paotred an emsavioù politikel, o devoe tro da zisplegañ
doareoù o stourm. Gwerzhet e voe ivez levrioù brezhonek, rak embannadurioù AL 
LIAMM ha ar gelc'hgelaouenn a voe lakaet a-wel d' an holl.

Keleier Naoned

Setu amañ ur ger hon eus bet digant renerien ar c'hannadig " Keleier Naoned ".

Keneiled ker,

Spi hon eus e plij deoc'h Keleier Naoned. N' eo nemet ur c'hannadig bihan 
met klask a ra diskouez memestra pegen buhezek eo ar vuhez vreizhat e kêr an 
Naoned, kêr vrasañ Breizh hag e Bro-Naoned. Fellout a ra d' ar c'hannadig-se 
bezañ un doare liamm etre ar vrezhonegerien er c'horn-bro-mañ.



N' eo ket disi na direbech Keleier Naoned met a youl vat eo ar re a war o 
zro ha laouen e vint bepred da zegemer alioù ha skoazell digant brezhonegerien 
all, ampartoc'h egeto. Prest int da zegemer ivez kinnigoù evit gwellaat ar 
c'hannadig-mañ (1).

Kresket eo bet priz ar c'houmanant e 1975 eus 10,00 F da 20,00 F met 
kement-se ne zle ket bezañ ur skoilh evit ar re a zo treut o yalc'h ha gellout a
raint kas deomp 10,00 F evel just ma n' int ket evit dispign muioc'h. Re all hag
a zo pinvidikoc'h, a c'hello marteze kinnig koumanantoù da dud all.

An deñzorierez a zo an Itron Gwenola ROSSINYOL, o chom 11, rue de l'Ascension, 
44700 Orvault, hag ar c'hont-bank a zo Nn 58 190 1081 er Banque Populaire 
Bretagne Atlantique.
A wir galon,
Ar skipailh a ra war-dro Keleier Naoned.

(1) Ezhomm hon eus da gavout ul liesskriverez e kêr an Naoned evit tennañ ar 
c'hannadig pep miz ha gwelloc'h c'hoazh e vefe kavout ur voulerez offset burev 
evit dont a benn da embann ur gelaouennig a-zoare, a rafe muioc'h a verzh 
moarvat eget unan liesskrivet.
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Un tammig goulou war ar Tchad

Brezel-diabarzh a zo er Tchad abaoe meur a vloaz, soudarded c'hall a zo bet 
lazhet eno hag en o mesk Bretoned. Nevez 'zo, Prezidant ar Republik a zo bet 
lazhet hag emañ ar gouarnamant e dalc'h an arme. Perak ha penaos kement-se ? 
Setu penaos e voe displeget, ur bloaz bennak a zo, gant ur ouennoniezhourez a 
vicher, an trubuilh a veze lakaet e speredoù tud ar vro gant lezennoù ha boazioù
ne oant ket diouto.

« Abaoe an dieubidigezh, difennet eo chaseal ar jiboez bras ha n' o deus 
ar chaseourien a-viskoazh netra ken da ober nemet tapout pesked a nac'h 
peurvuiaiñ kregiñ en higenn. Ha c'hoazh, evit tapout pesked 'zo, e vez goulennet
diganto gant gwarded ar forestoù bepred war evezh, paeañ un truaj. Naon o deus 
ar wazed ha kig eo a fell dezho da derriñ o naon. En eneb, rediet eo an dud da 
c'hounit kotoñs hag e vez barnet da baeañ telloù-kastiz bras ar re na fell ket 
dezho en ober. Neuze ne gompren mui an dud talvoudegezh an dieubidigezh. Ar ger-
mañ hag a dinte e diskouarnoù an holl evel fin an trubuilhoù kevredigezhel 
degaset gant ar C'hallaoued, an distro da oberiantizoù meur an hemolc'h hag ar 
brezel, ar resped e-keñver pennoù kement renkadur-tud a zo, diwezh al labour dre
redi, anaoudegezh galloud speredel strobinellour an Islam, a zo bremañ stag ouzh
termennoù iskis evel diorroadur, frankiz relijiel hag all...

« Ret eo eostiñ kotoñs, ret eo kas ar vugale d' ar skol. Ar bugel a-ziwar 
ar maez a ya d'ar skol en em gav soubet, e-pad meur a eurvezh bemdez, en ur bed 
na glot ket gant an hini ma vev ennañ. Da gaout e santifikad, war-dro c'hwezek 
pe seitek vloaz, eo ret dezhañ strivañ kalet da zeskiñ galleg, ur yezh na gomzo 
morse er-maez eus e glas. Deskiñ a ray renkañ traoù ar bed-diavaez en un doare 
disheñvel diouzh an hini a vez desket dezhañ gant e dud a gav dezho, da skouer, 
ez eus ur seurt heñvelded etre ur pesk, un ejen hag ur steredenneg. Evel m' eo 
ar skritur emañ o teskiñ dic'hallus a-grenn da bareañ un den pe d' hel lakaat 
dic'hloazus ez ay da gaout ar marabou da zeskiñ digantañ an arouezioù esoterek 
arabek o skeudenniñ ur bed all disheñvel c'hoazh diouzh hini skol ar gouarnamant
hag ivez diouzh an hini o tont dezhañ a-ziwar hengoun e diegezh... »

Troet a-ziwar ar galleg gant L. ANDOUARD.
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Pladennoù 

DASTUM niv. 3. - Renerezh : P. Malrieu, Premorvan. - skrivañ da b-Premorvan, 6, 
rue du Dispensaire, 29213 Plougastel-Daoulas (Chomlec'h nevez).

Goude an niverenn gentañ gouestlet da sonerezh Breizh dre vras, goude an eil 
gouestlet da Vro an Oriant hag an Henbont, setu bremañ an trede pladenn 
hirc'hortozet diwar-benn Bro Bagan.

Al labour-mañ 'zo bet kaset da benn gant tud Oaled Sevenadurel Bro Bagan. Al 
labour a oa bet kroget pell 'zo gant izili ar C'helc'h Keltiek. An darn vuiañ a 
zo bet embannet war ar gelaouenn An Avel. Ar bandennoù enrollet avat a zo bet 
kollet ha setu ma n' eus hini ebet anezho war ar bladenn-mañ hag an holl 
enrolladurioù a gaver enni a zo nevez. Klasket ez eus bet lakaat an « Dañs round
» da advevañ. Ret eo lavarout e veze c'hoazh dañset e kornioù 'zo (Kerlouan, 
Meneham, St-Egareg) met bremañ e krog an dud da zañsal e Bro Bagan a-bezh da 
geñver Meurlarjez pe ur pardon pe ur fest-noz bennak. Kement-se eo a zo bet 
labour frouezhus ha pouezusañ tud an Oaled.

Komzomp bremañ eus ar bladenn hec'h-unan. An enrolladur a zo mat-tre (nemet 
unan) pa soñjer en diaesterioù a bep seurt, an diouer a ardivinkoù dreist-holl. 
Tu 'zo da gomz da gentañ eus an tonioù « Dañs round ». Evit al lodenn vrasañ 
anezho e kan an dañserien o-unan. Gallout a reer rebech ouzh an diskanerien 
kanañ un tammig faos pe gan ar c'haner pe ar ganerez en un doare dreist. Met un 
ton dañs a zo un ton dañs ha trouz ingal ar botoù war al leur a ro ul lusk dibar
d' ar c'hanaouennoù. Ar gwerzioù a ro an tu d' ur ganerez, evel an Itron Droff 
da skouer, pe d' ur c'haner evel Kreff, da ziskouez o ampartiz war ar c'han. 
Chomet e oa ar c'hanaouennoù-se dianav d' ar re yaouank dre vras hag ur souezh 
eo klevout kanaouennoù eus ar re vravañ (En ti-korn, Ur gemenerez yaouank, 
Pardon Sant Egareg).

Ul levr a ya da heul evel just. Ur meneg mat-tre d' an hini en deus graet war-
dro ar skeudennoù : plijus eo gwelout penn ar c'haner pe ar ganerez. Kalz a 
vrezhoneg a zo e-barzh (ar pennad-digeriñ gant un droidigezh e galleg, ur 
pennad-kaoz ha notennoù zoken). N' eus ket kalz a notennoù war ar yezh, n' eus 
ket ezhomm e gwir, hag ar pouez a zo bet lakaet war dalvoudegezh ar sevenadur 
pobl. Er fin e kaver ur rentañ-kont eus tezenn Donatien Laurent diwar-benn " 
Barzaz Breiz ".

Ar priz en deus kresket un tammig (30 lur) met chom a ra marc'had-mat e-keñver 
pladennoù all n' eus levr ebet ganto. Reiñ a reer deomp da c'houzout emañ dija 
war ar stern div bladenn all, unan evit Bro Loudeac (niv. 4) hag unan all evit 
Bro Menez Arre pe Plin (niv. 5). Tu 'zo d' o rakprenañ azalek bremañ. (Niv. 4 + 
Niv. 5 - 64 lur).
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ARFOLK : Kan ha diskan en Pays Vannetais.

Kan ha diskan e Bro-Wened ? Ya, hervez an talbenn roet da bladenn Jorj Beiz. 
Komzomp da gentañ eus ar golo peogwir ez eo se a vez gwelet da gentañ. An 
talbenn resis a zo " Kan ha diskan en pays Vannetais ". Ar skeudenn a ziskouez 
daou eus ar ganerien gwisket e mod ar vro. N' hon eus netra a-enep d' ar galleg,
netra a-enep d' an dilhad kozh, an daou asambles avat a zo un tammig re : re 
heñvel eo ouzh ar pladennoù « Special touristes », dreist-holl pa lenner « bref,
faute d'Indiens, on se rabat sur les Bretons ». Un tammig pelloc'h e lavar, « 
une chanson en breton dans un milieu non bretonnant est une chanson morte ». A-
raok skrivañ un dra evel-se e vije ret soñjal un tammig : perak an talbenn hag 
ar pennad-se e galleg neuze ? Evit piv eo graet ar golo e galleg ? perak n' eus 
ket bet graet evel gant " Diaouled ar Menez " ur golo holl vrezhoneg ? N' eo ket
sklaer a-walc'h pennad Jorj Belz (seblantout a ra respont da dagadennoù personel
n' anavezomp ket). Ar pennad berr e brezhoneg a zo kalz dudiusoc'h ha Jorj Belz 
a seblant bezañ muioc'h en e vleud pa skriv e yezh e vro (se n'eo ket un 
tamall).



A-hend-all ar bladenn a zo, d' hor meno, an hini gwellañ a zo bet graet diwar-
benn Bro-Wened, o kenderc'hel gant al labour boulc'het gant Dastum ha disheñvel 
koulskoude. Kanet eo en un doare hengounel, hep benveg seniñ ebet, met ober a 
reont ur strollad. An enrolladur a zo gret en doare ma hañval an diskanerien 
bezañ a-dreñv ar c'haner, ar pezh a ro un doare buhezek d'ar c'hanaouennoù (pe 
gentoc'h d' ar sonennoù). Evel re nebeut a bladennoù siwazh, n' eo ket an 
enrolladur-mañ un dra distag eus buhez ar re a gan, er c'hontrol. N' eus netra 
artifisiel amañ ha kement-se a vez merzet evel ma oa bet merzet p' edo ar 
ganerien-se e Kan ar Bobl, en Orient. Brezhonegerien int, o kanañ en o yezh, n' 
eo ket evel strolladoù all (hogos holl) hag a gan e brezhoneg war al leurenn hag
a grog da gomz galleg flour kerkent ha diskennet war ar c'hozh tamm douar 
patatez-mañ. Dibab an tonioù a zo graet mat hag an darn vrasañ anezho n'eo ket 
anavezet, nemet, marteze, gant Gwenediz e ve.

An tonioù o deus plijet ar muiañ deomp a zo " Ag Arlane " hag " Int e ia... ". 
Un draig ouzhpenn a zo tu da lavarout : komzoù ar sonennoù a zo skrivet e 
gwenedeg war ar golo hag un darn anezho a zo troet e galleg. Ur bladenn Arfolk 
ez eo.

GWENAEL ha RIWAL HUON.

Embannadurioù 

Un toullad mat a skridoù a zo degouezhet ganeomp adarre er mareoù diwezhañ-mañ, 
ha c'hoazh, sur eo, n' eo ket bet kaset deomp pep tra.

- Da gentañ e vennegimp " Imbourc'h " : 4 skouerenn anezho. An niverenn 61 eo an
hini tevañ, 182 pajenn roneoskrivet a zo enni. Moarvat e tremen Youenn Olier e 
nozvezhioù a-bezh o skriverezañ ! Eil levrenn Istor hol Lennegezh ez eo. E 
gwirionez ar studiennadennoù-mañ a zo bet embannet endeo war " Al Liamm » etre 
1948 ha 1955. Youenn Olier a laver ez eo bet reizhet ar skrid met n' eus ket 
kalz a gemm ennañ. Ne vern penaos un dra vat eo bet adembann ar barnadennoù 
klok-mañ rak kalz a re yaouank ne oant ket koumanantet c'hoazh d' " Al Liamm " 
en amzer-se. Trizek pennad a zo, unan evit pep skrivagner pouezus eus Skol 
Walarn : Mordiern, Abeozen, Riou, Drezen, Kerrien, Kerverziou, Maodez Glanndour,
Langleiz, Kongar, Meaven hag ar Mason. An daouzekvet pennad a zo diwar-benn 
arnodskridourien ha skiantourien. Kas a reomp da soñj e oa bet gouestlet al 
levrenn gentañ, 190 pajenn enni da oberenn Roparz Hemon. Ar re-mañ eo ar 
studiadennoù klokañ ha siriusañ a zo bet morse graet diwar-benn hol lennegezh.
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Teir niverenn all eus " Imbourc'h " hon eus bet unan anezho o vezañ deizlevr 
brezel Youenn Olier e-kerz daou viz kentañ 1945. (niverenn 62). An div niverenn 
all, 63 ha 64 a zo niverennoù boaz, enno dreist-holl studiadennoù diwar-benn an 
Iliz : Emsav hag Iliz e Breizh, darempredoù diwar-benn ar Stad hag an Iliz e 
Yougoslavia, Iliz Stad ha politikerezh.

Koumanant-bloaz : 35 lur - c.c.p. Y. Ollivier 1534 25 Rennes.

War niverenn 59 " Skol " e kaver ur studiadenn : Istor Europa gant Yann 
Brekilien ha Rimadelloù ha kanaouennoù evit ar vugale.

Da geñver 25vet deiz-ha-bloaz Kendalc'h ez eus bet embannet un niverenn ispisial
eus ar gelaouenn viziek " Breiz ". Kenderc'hel a ra da embann peder bajenn 
dedennus e brezhoneg dindan renerezh J. C. Bozec.
Koumanant : 20 lur - c.c.p. 144 67 Rennes.

" Yor Yezh " niverenn 97-98. Derou ur geriadur eo. Dindan an talbenn Geriadur 
Bras ar Brezhoneg e krog Gwennole ar Menn da embann ur Geriadur brezhoneg-krenn 
e pajennoù distag. Skoazellet eo gant Skol-Veur Breizh Uhel Roazhon, ar CNRS, L.
Fleuriot, Roparz Hemon ha Fransez Kervella. Un oberenn skiantel liesskrivet en 



un doare naet ha kaer-tre ez eo. Priz an niv. 17 lur.
Koumanant-bloaz : 30 lur. P. Denis - c.c.p. 1499-51 Rennes.

Skol an Emsav a zo o paouez embann ul levrig, 30 pajennad ennañ, diwar-benn hol 
lennegezh. E anv a zo " Kompren hol lennegezh " ha " Sens de la littérature 
bretonne ". Un diverradur divyezhek (15 pajenn e pep lodenn) ez eo, savet m' eo 
bet evit ar re a zo o teskiñ brezhoneg. N' eo ket ur roll skrivagnerien na buhez
Roparz Hemon a vo kavet ennañ eta, met klasket en deus an oberour liammañ istor 
ha danvez hol lennegezh (adalek 1800) gant emdroadur ar gevredigezh vrezhoneger.

Goulennit al levrig-mañ digant Dominig Bourges, Porzh an Ifern; Bourk Koadout, 
22200 Gwengamp. Priz un nlverenn : 2,00 lur + 1,00 lur mizoù-kas. Distaol evit 
ouzhpenn 10 skouerenn.

" Barr-Heol " a gendalc'h da zont er-maez ingal. Lennet hon. eus en niverenn 84 
meur a bennad dedennus ha buhezek gant Riwanon Kervella diwar-benn Iwerzhon, 
Klerg, Per ar Maenour, Yann Talbot, Anjela Duval.
Koumanant-bloaz : 30 lur - c.c.p. Barr-Heol 245 453 Rennes.

Ul levr nevez gant Roparz Hemon

A Historical Morphology and Syntax of Breton, gant Roparz Hemon, 328 pajenn. Ur 
Yezhadur Istorel eo, a studi furmioù ar gerioù brezhonek adal krouidigezh ar 
yezh betek bremañ, koulz ha doareoù pennañ an ereadurezh.

Embannet eo bet gant " The Dublin Institute for Advanced Studies ", 10 
Burlington Road, Dublin. - Priz : 6 lur sterling.
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Lec'hanvadurezh ar mor

Emañ an " Annales Hydrographiques " o paouez embann ur roll hervez al 
lizherenneg eus ar gerioù bet implijet er studiadennoù a zo bet graet diwar-benn
an aodoù etre Kemperle ha Pempoull. Bez' ez eus anezho anvioù-boutin, anvioù-
badez, anvioù-familh hag anvioù-lec'h.

Service hydrographique et océanique de la Marine, 29283 Brest CEDEX.

Gouel ar Brezhoneg e Kastell-Paol 

Gouel ar Brezhoneg e Kastell he deus dedennet ur bern tud yaouank, 
brezhonegerien evit al lodenn vrasañ. An abadenn he deus padet tri devezh. D' ar
sadorn en endervezh ez eus bet c'hoariet sketchoù gant " Kanfarted laouen an 
Arre " ha war un dro e oa en ti-kêr un tabut war stad ar yezh hag ar pezh a oa 
tu d' ober evel gwellaat an traoù. Ma oa nebeut a dud en abadenn gentañ e oa re 
vihan sal an ti-kêr evit an dud a oa deut da selaou ar bolitikerien a oa bet 
pedet da zont da zisplegañ o menozioù e brezhoneg. Ar re-mañ o deus asantet 
sinañ ur baperenn o c'houlenn ma vefe lakaet en o lec'h ar panelloù anvioù-lec'h
bet aozet gant ti-kêr Kastell-Paol.

Diouzh an noz ez eus bet c'hoariet daou bezh-c'hoari dirak ur sal leun-kouch ar 
wech-mañ (war-dro 400 den). Ar pezh kentañ a oa " Kleñved an Togn " gant Jarl 
Priel, c'hoariet gant Strollad Bro Bagan dindan renerezh Goulc'han Kervella, hag
an eil " Karantez drouk, karantez kriz " c'hoariet gant Strollad Skol-Veur Brest
dindan renerezh Remi Derrien.

D' ar sul goude kreisteiz e c'hellas ar weladennerien ober tro ar stalioù 



levrioù pe sellout ouzh ar gourenerien, mont da sellout film R. Laouenan diwar-
benn Anjela Duval pe c'hoazh mont da selaou ar ganerien. Pep tra hep diyalc'hañ 
ur gwenneg toull. Echuet eo bet an devezh gant ur Fest-noz gant sonerien a oa 
deut ivez evit netra da ganañ pe da seniñ. Derc'hel a reas evel-se d' al lun 
gant ar Sonerien Du, ar C'hoarezed L'Hour, Gweltaz ar Fur, Fanch Jaouen. Klozet 
e voe ar gouel gant ur sonadeg relijiel en iliz-veur gant al laz-kanañ " Mouezh 
Rosko " ha gant Andrea ar Gouilh.
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C'hendalc'h Keltiek Etrevroadel 

Diskleriadur ofisiel ar C'hendalc'h Keltiek Etrevroadel bodet e Sant Austol, 
Kernev-Veur. 

AR FEDOU :

Anat eo deomp he deus an douristelezh ur pouez bras er mare-mañ e armerzh pep 
bro geltiek met ivez ez eo pep kresk nevez eus an obererezhioù touristel un 
dañjer eeun war da zont ar brotoù keltiek n' o deus ket ur gouarnamant dezho o-
unan. An douristelezh a zo ur skouer ouzhpenn eus korvoadur ar broioù keltiek 
gant interestoù estren evit al lodenn vrasañ anezho. An dud o chom er broioù-se,
eo koulskoude, ar re a c'houzañv hec'h efedoù. Setu eta an enebadennoù a zo hor 
re da forzh peseurt kresk eus an

1. - Ur riskl bras-tre ez eus ne deufe an douristelezh da vezañ pouezusañ 
obererezh armerzhel hor broioù, oc'h ober evel-se anezho nemet lec'hioù dudi 
evit an douristed.

2. - An douristelezh a vir ouzh douaroù mat da vezañ labourat, implijet ma 'z 
int evit traoù all. Droug 'ra ivez d' an endro dreist-holl a-hed an aodoù.

3. - O vezañ dreist-holl un obererezh rannvloaziek, e tegas an douristelezh 
digempouez en armerzh hag er gevredigezh.

4. - Engroezioù tud deut eus lec'h all o tiredek en ur vro, o deus ul levezon 
nac'hus war sevenadur ar vro-se hag holl duioù an doare bevañ.

5. - An douristelezh a bouez kalz re war ar servijoù boutin hag ar baeerien-
dailhoù.

6. - An darn vrasañ eus ar gounid tennet eus an douristelezh a ya war-eeun da 
dud pe da gevredadoù eus an diavaez, hep degas kalz tra d' armerzh ar vro.

DISENTEZ :

Bodet da geñver ar C'hendalc'h Keltiek-mañ e Sant Austol e-pad sizhun Fask 1975,
e c'houlennomp :

1. - E vefe an ijinerezh touristel e dalc'h gwirion tud ar vro hag e vefe tu 
adalek bremañ da vestroniañ e gwirionez, pep kresk eus an douristelezh.

2. - E vefe implijet da gentañ arc'hant an tailhoù evit krouiñ labour a-hed ar 
bloaz evit tud hor broioù, kentoc'h eget diorren c'hoazh an douristelezh ha ne 
zegas nemet labourioù rannvloaziek.

3. - E vefe klasket da gentañ mirout an douaroù mat da vezañ labouret hag ar 
pinvidigezhioù broadel evit mad tud ar broioù keltiek, evit ma c'hellfent kaout 
peadra da vevañ, evit sikour o armerzh hag o sevenadur da vleuniañ, evit o 
sikour da virout o doareoù int da vevañ, hag o lakaat d' en em dreiñ hervez o 
fersonelezh int kentoc'h eget lezel anezho da vezañ korvoet gant saverien diez 
hag o c'henseurted a bep seurt ha ne glaskont tizhout nemet palioù hiniennel ha 
kenwerzhel.



Testenn bet peurwiriekaet gant dileuridi ar c'hwec'h bro geltiek,
d' ar gwener 4 a viz Ebrel 1975.

E dibenn ar C'hendalc'h, eo bet peurwiriekaet ivez evit mat, testenn 
Diskieriadurioù Gwirioù Sevenadurel ar C'humuniezhioù Denel, bet savet e-pad 
Kendalc'h an Naoned e 1974. (Moulet eo bet an destenn-se e niverenn 166-167 " Al
Liamm ", p. 474 h.a.)
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Ronan HUON

Va c'henlabour gant Langleiz

War-dro pemzek vloaz am boa p' am eus graet anaoudegezh gant va mignon 
Langleiz, pa lavaran anaoudegezh e fell din lavarout amañ em eus e welet evit ar
wech kentañ ha gouezet piv e oa.

Se 'oa er bloavezh 1937. Chapel kozh skol Sant-Jozeb e Lanuon a oa bet 
diskaret ha goulennet e oa bet digant James Bouillé (unan eus ar Seizh Breur, 
evel Langleiz) sevel an hini nevez. Langleiz a oa bet karget da livañ ur 
murlivadur divent war ar voger a oa adrek an aoter hag ivez un Hent ar Groaz 
tro-dro d' ar chapel.

Gouezet hor boa en un doare bennak, gant hor c'helennerien moarvat, e oa 
ivez Langleiz ur skrivagner hag a skrive e brezhoneg ha, daoust ma ne blije ket 
d' an arzour, e oan deut a-benn da vont er chapel nevez da astenn va fri ha da 
deurel un damsell war Langleiz o labourat pignet uhel war e chafodoù.

N' eo nemet pa 'z on aet d' ober va studi e Roazhon warlerc'h ar brezel 
avat em eus graet anaoudegezh gantañ e gwirionez. D' ar mare-se ez on bet meur a
wech en e stal-labour e Ru Victor-Hugo, e-kichen Palez ar Breujoù, hag e 1947, 
gant va fae kentañ em eus prenet unan eus e daolennoù.

Nebeut goude ez omp deut da vezañ e gwirionez mignoned tost p' hon eus 
kroget da genlabourat asambles.

E 1947 e oamp en em gavet e Kamp B.A.S. (Bodadeg ar Sonerion) e Sarzhav. 
Ar c'hamp breizhat nemetañ e oa d' ar c'houlz-se. Eno e kelennen brezhoneg d' ar
re a felle dezho. Hogen, ni brezhonegerien, e kave deomp e oa re a c'halleg er 
c'hamp ha komzet hor boa a-gevret, Langleiz, Vefa de Bellaing ha me diwar-benn 
se. Deut e oa neuze d' hor soñj sevel ur c'hamp all ma vije e bal deskiñ ha komz
hor yezh. Moarvat hor boa divizet meur a wech war ar gudenn. Em eñvor en em 
welan gant Vefa en tren o sevel raktresoù. Perak en tren ? N' ouzon ket, dre ma 
plij din an trenioù marteze. Vefa de Bellaing a lavar din avat e oa dindan ur 
wezenn avaloù !
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Gwir pe get, er bloaz war-lerc'h, e 1948, e veze dalc'het Kamp Etrekeltiek

ar Vrezhonegerien kentañ e Kleder, dindan renerezh Langleiz.

Amzer hon eus bet eta d' en em anavezout ervat e-pad ar pemzek devezh-se a
dremenemp bep hañv e lec'h-mañ-lec'h eus ar vro. Labouret ha c'hoariet hon eus 
asambles, rak Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerien a oa war un dro ur c'hamp dudi 
hag ur c'hamp labour. Langleiz a gemere perzh e pep tra. Ur mestr e oa war ar 
c'hoariva ha soñj am eus anezhañ o c'hoari en un doare dispar sketchoù a lakae 
an holl da c'hoarzhin. Ar sportoù ar blije dezhañ ivez hag e welout a ran 
c'hoazh o kemer perzh en ur redadeg war an aod e Plouhineg er Morbihan hag unan 
all, er mor ar wech-se. An aotrou Floc'h eo a oa an hini barrekañ evit neuial, 
heuliet a-dost gant Langleiz tra ma chomen pell war-lerc'h.

Dalc'het en deus d' ober war-dro ar c'hamp gant Vefa de Bellaing ha me, 
hep ehan hon tri, e-pad c'hwec'h vloaz, eus 1948 betek 1953. Er bloavezh-se, 
Langleiz hag a oa o prientiñ livadurioù La Richardais a lezas din e lec'h evel 
rener.

Goude-se ez eo deut meur a wech d' hor gweladenniñ ha d' ober ur brezegenn
bennak.

War-lerc'h ar brezel ne veze ket mui gwelet kalz o kemer perzh en 



obererezhioù an emsav en tu-hont d' ar c'hamp. Re brederiet e oa gant e vicher a
gelenner en Arzoù Kaer, e livadurioù pe e oberenn lennegel. E 1958 ez embannen e
levr Tristan hag Izold hag a voe adembannet e 1972. Goude se e tremenas meur a 
vloavezh o skrivañ, da gentañ ur pikol levr brudet war al livouriezh ha goude 
pemp levrenn romantoù An Daol Grenn e galleg. E derou 1973 en doa ivez kaset da 
benn ul levr all war al livadur akrilek.

E 1948 eo e oa bet anvet da gelenner e Skol an Arzoù Kaer e Roazhon, ar 
pezh a voe ur sikour bras evital rak ne vez ket atav druz ar soubenn gant an 
arzourien. Daou vloaz hepken zo e oa aet war e leve. E miz Gwengolo 1973 e 
skrive din : « Setu echu an hañv... an ehan-skol evidout... rak, evidon-me e 
vevin hiviziken war va leve. Ret eo gouzout bezañ fur hag ober evel ar re all, 
deiz pe zeiz. Tost da 68 bloaz am eus. Ha bepred ken yaouank a galon memes tra. 
Ret eo koshaat marteze evit meizañ ervat talvoudegezh ar yaouankiz ».
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Adalek neuze en deus skrivet din alies-tre evit gouzout pehini eus e 

oberennoù a garfen embann da gentañ, rak graet en doa e venoz en em reiñ da vat 
d' al lennegezh vrezhonek. Nec'het-bras e oa dre ma n' en doa ket skrivet en hor
yezh abaoe keit-all. Un tammig morc'hed en doa da vezañ roet kement a amzer da 
skridoù e galleg ha dont a rae meur a wech en-dro war an danvez-se. En e lizher 
eus an 23 a viz Gwengolo 1973 e skrive : « Setu eta Langleiz o skrivañ adarre 
daoust d'ar pezh a soñje brezhonegerien zo » ; hag en unan all, « setu roll an 
traoù am bije da voulañ.. ha pa ne vefe nemet evit lakaat tud zo da devel 
peogwir e soñjent ne vefe mui moulet netra diwar va fluenn ».

Souezhet-bras e voen warlene pa lavaras din n' en doa ket stoket ouzh ur 
gwispon abaoe ma oa war e leve evit en em ouestlañ penn-da-benn d' e skridoù e 
brezhoneg.

E-pad an hañv kentañ-se war e leve e labouras, war a lavaras din, evel ur 
marc'h-labour evit ar brezhoneg. Treiñ a reas penn-da-benn levrenn gentañ Romant
ar Roue Arzhur « ne chom din nemet peurlipat va skridenn e-pad ar goañv, » a 
skrive.

Er roll a ginnige din embann e oa daou levr : Skignet d' ar seizh Avel, un
dastumad eus ar pennadoù en devoa embannet dindan an anv Lan hag Herve war ar 
gelaouenn La Bretagne ha neuze levrenn gentañ Romant ar Roue Arzhur. Bez e oa 
ivez skridoù all en devoa meneget en ul lizher e miz Meurzh 1972 : « A-hend-all 
me 'garfe embann un doare barzhoneg am eus skrivet pell zo, hag am eus echuet en
deizioù-mañ diwar-benn ar Gelted Sul Fask ar Gelted e anv emichañs. Va c'hoant a
vije moulañ anezhañ war un dro gant Koroll ar Vuhez hag ar Marv bet embannet 
gwechall gant Sav, e-korf ar gelaouenn hepken. Tresadennoù a savfen evit an div 
oberenn-se ha pa ne vefe nemet evit reiñ dezho un tammig muioc'h a fetisted ».

Amañ da heul e vo kavet an div oberenn-se, hep an tresadennoù siwazh !

A-benn ar fin e oa bet divizet ganin embann da gentañ Romant ar Roue 
Arzhur. Un taol-chañs avat, rak e soñj a oa embann da gentañ Ar seizh Avel ha 
neuze ar romant ne vije bet morse echuet. D' ar 17 a viz Du 1973 e skrive :
« Me zo a-du ganit groñs. Gwelloc'h e vo moulañ Ar Roue Arzhur da gentañ hag Ar 
seizh Avel da c'houde hepken. Ya, skriverezañ a rin ar pennadoù Seizh Avel 
kerkent ha ma c'hellin. Met da gentañ ec'h echuin va Roue Arzhur. Pe en e 
beurechuiñ kentoc'h, rak labour lipet, ha lipet mat e vo ».
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E dibenn e vuhez e oa prederiet bras gant e levr nevez, evel pa vije bet 

mall warnañ ha pellgomz a reas din meur a wech e fin 1974 pa voe kaset an 
dornskrid d' ar mouler.

En em zigareziñ a rae dre ma n' en doa ket gallet echuiñ pep tra en un 
doare dereat. Goulennet en doa digant ar studier japanat Makoto skriverezañ e 
levr ha brouilhed ar pajennoù diwezhañ a voe kaset da Vefa de Bellaing da 
beurgempenn peogwir ne c'helle ket mui hen ober e-unan.



Komz a rae din eus ar pezh a c'hoarveze gantañ, eus e boan-benn : « Ar 
vedisined ne ouzont ket petra eo. Evel se emañ ar vuhez petra ri, koshaat a reer
». Lavarout a rae din ivez ne c'helle ket mui skrivañ dre ma ne zeue ket mui ar 
gerioù dindan e bluenn. Farsal a rae memes tra en ur lavarout e c'helle 
koulskoude tresañ. Kroget en doa en-dro en e wisponoù eta pe en e greionoù da 
vihanañ. Un dra sur eo e ouie, hag hen lavarout a reas din, ne c'hellfe ket kas 
da benn al labour boulc'het evit pezh a sell Romantoù an Daol Grenn.

Tizhet e oa gant ur c'hleñved dibareüs ha moarvat e ouie kement-se rak, 
gant aon em bije un trubuilh bennak, e kasas din d' ar 15 a viz Kerzu 1974 ur 
gerig o kemenn e leze ganin « evel testeni eus e anaoudegezh » e holl wirioù 
oberour evit embannadur romant Ar Roue Arzhur. Dija n' eo nemet dre 
hanterouriezh e wreg e kase din keloù hag alioù.

Deuet eo Romant ar Roue Arzhur a-zindan ar wask. Siwazh, evel ma oa 
degouezhet p' am eus embannet oberenn diwezhañ Youenn Drezen, e oa aet an 
oberour da anaon un nebeut sizhunioù a-raok.

Ur c'holl bras eo evit lennegezh Breizh pa n' en deus hor mignon bevet 
nemet daou vloaz war e leve rak divizet en doa seveniñ ur bern labourioù n' en 
doa ket gallet kas da benn dre ziouer a amzer. Ur c'holl bras eo ivez evidomp-
ni, e vignoned hag evit e familh. « Evel se 'mañ, te 'oar, » en dije lavaret din
gant e vousc'hoarzh hegarat ha birvilh en e lagad.
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ROPARZ HEMON

Va c'heneil Langleiz

N' em eus ket anavezet Langleiz evel ma 'm eus anavezet Abeozen, Drezen, 
Jakez Riou. Zoken pa veven e Breizh, ne gejen gantañ nemet dibaot a wech, da 
vare an emvodoù hag ar c'hendalc'hioù breizhek peurliesañ. Ha koulskoude eo bet 
unan eus va gwellañ keneiled.

Pa ris e anaoudegezh, war-dro ar bloaz 1927, a gredan, e oa unan eus an 
arzourien yaouank a felle dezho neveziñ hon arz broadel. Etrezañ hag e 
genseurted evelato e oa kemm, ur c'hemm bras evidon : dedennet oa gant ar 
brezhoneg, ha desket en doa ar yezh mat a-walc'h evit komz ha skrivañ.

Kinnig a reas din ober koadengravadurioù evit " Gwalarn ", hag ez asantis 
laouen.

Gant unan anezho e kasas din ur barzhoneg, " Kerzh ! ". Raktal e komprenis
e oa ennañ danvez ur skrivagner mat. Embannet e voe e oberenn e niverenn 23 ar 
gelaouenn, e 1930. Daou vloaz diwezhatoc'h, en niverenn 39-40, e teuas un 
dastumad ugent barzhoneg dindan an titl " Kanoù en Noz ". Ur barzhoneg all, " 
Bleunioù Nevez ", a roas din da lakaat e " Barzhaz Gwalarn " e 1934.

Un torkadig barzhonegoù hepken. A-walc'h e voe da c'hounit dezhañ brud 
evel unan eus hor gwellañ barzhed yaouank.

Petra a rae o zalvoudegezh ?

Ar stumm personel, ha dreist-holl an elfenn-se a esparded, a zivoutinded 
n' eus hepzi gwir varzhoniezh ebet. E-lec'h heuliañ reolennoù strizh a 
werzaouriezh, e klaske krouiñ mentadurioù hag hesoniezh o klotañ ouzh trivliadoù
e ene. Riou, Drezen ha re all a rae ivez an dra-se. Langleiz a dizhe e ober gant
gerioù kalz eeunoc'h, hep re a ginkladurezhioù. Re gizidik e oa da zastrewiñ dre
e lavar, e-giz ma raent, bravigoù, livus marteze, hogen faos a-wechoù. E 
werzennoù, evel an tresadurioù a yae ganto a oa du ha gwenn.
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Re zu, e soñje meur a unan. Kalz a velkoni, ha nebeut a levenez. Pe anken 

a grigne e galon ? Un darvoud kevrinus en e vuhez ? Ne gredan ket. Pezh a 
skeudenne oa ar stourm, ar striv spontus davet ar gened, a zo kalvar ha 
merzherinti an arzour. Ar gened a sked dirazañ evel ur « sterenn dallus », ur « 
skinenn heol », pe ul liorzh klozet he dor strizh gant « un alc'houez disgwel »,
pe ur « feunteunig wenn e-kreiz ar bed du ». E donkadur eo, kerzhout e-giz ur 
pirc'hirin trema ur pal a vo dalc'hmat dreistdiraez.

Kened evitañ a zo ivez stag ouzh karantez. Ar garantez c'hlan a zo trec'h 
d' ar vilder, pe gentoc'h a dro ar vilder da gened. Se zo ster don ar pezhig-
c'hoari " An Div Zremm " embannet e niverenn 54 " Gwalarn ", e 1933.

Treut ha teusk e chome avat, e-keñver ar vent, labour lennegel Langleiz en
amzer-se. Pa glasken e vroudañ da sevel skridoù all, e responte din : « Neb a 
skriv re n' hell reiñ nemet traoù boutin ». Marteze n' en doa ket c'hoazh graet 
e venoz aozañ al levrioù hir a dlee dont, pe ne felle ket dezhañ diskuliañ pezh 
a oa en e spered.

* * *

Ne rin nemet menegiñ ar pezh-c'hoari " Koroll ar Vuhez hag ar Marv ", 
moulet er gelaouenn " Sav " e 1938, hag ar studiadenn a arzouriezh " Ene al 
Linennoù ", moulet gant " Skridoù Breizh " e 1942. An div oberenn-se, siwazh, n'



emaint mui amañ e Dulenn e-mesk va levrioù. N' eo ket resis a-walc'h ar c'houn 
am eus dalc'het anezho.

Ne ouien ket edo o prientiñ ar romant " Enez ar Rod ". Istor mantrus al 
levr-se a zo anavezet. Tost prest da vezañ embannet, e voe pulluc'het gant an 
tangwall en ti-moulerezh e 1944, ha pa voe advoulet e 1949, e voe distrujet 
adarre un darn vras eus ar skouerennoù. Ne reas ket berzh diouzhtu. Skrijus, 
euzhus zoken e voe kavet gant lod eus al lennerien, me en o zouez. Gant an amzer
hepken e teuas a-wel e dalvoudegezh wirion, a oa bet merzet raktal gant Maodez 
Glanndour. Ene Breizh, flastret gant an ardivinkelezh, o klask treuzvevañ. 
Danvez-preder d' ar re a daol dismegañs en hon deizioù war « gilstourmerien » an
emsav brezhon a wechall, a venne mirout hengoun hor sevenadur broadel, hep 
gwelout, dalled ma 'z int, e oa ar gilstourmerien-se rak-stourmerien e 
gwirionez, saverien an Arc'h nevez a saveteo an denelezh da vare an eil 
Liñvadenn-Veur.
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Un deiz, n' em eus ket a soñj dres pegoulz, er bloavezhioù kentañ m' edon 

en Iwerzhon, e voen galvet e burev ar maltouterezh e Dulenn. Ur pikol pakad a oa
deuet evidon, ennañ follennoù skriverezet. A-raok kaout va fakad, e rankis touiñ
d' ar valtouterien ne oa netra war ar follennoù-se risklus evit surentez na 
buhezegezh-vat ar vro. Bez' e oa dornskrid " Tristan hag Izold ", kaset din gant
Langleiz evit goulenn va ali.

Anzav a ran e voen kerseet o welout ne rae ar skrivagner nemet heuliañ 
labour ar Gall J. Bédier. Gwir eo e vije bet diaes ober gwelloc'h, anez ijinañ 
un oberenn bersonel disheñvel diouzh ar vojenn geltiek kozh.

Resteurel da Vreizh ar vojenn-se oa pal kentañ Langleiz, a gredan. Ar 
marvailh ivez a dlee hoalañ e spered gant e endro a gened hag a reuz. Hep bezañ 
gouiziek-bras war an danevelloù arzhuriek, ez on douget da soñjal en deus Bédier
lakaet un urzh hag ur poell en darvoudoù, na oant ket eno er Grennamzer.

Bezet pe vezet, anaoudegezh-vat a dleomp d' hor c'henvroad, en deus 
kenlabouret da adsevel hon henlennegezh kollet. E oberenn diwezhañ, " Romant ar 
Roue Arzhur ", n' em eus ket lennet c'hoazh. Hogen hep mar ez eo talvoudus.

* * *

Ne ouzon ket penaos e teskas Langleiz brezhoneg. Ne oa ket yezh e gavell. 
Studiañ a reas marteze levr-kentelioù Frañsez Vallee, " Sketla Segobrani ", an "
Notennoù diwar-benn ar Gelted Kozh ", ha kentañ niverennoù " Gwalarn ". An doare
yezh a anved KLT a zibabas, hag eñ Gwenedour. Aes e vije bet dezhañ ober gant ar
gwenedeg lennegel, hini " Dihunamb ", en doa studiet ivez, seul aesoc'h ma ouie 
un tammig, - eus an dra-se e c'hallan dougen testeni, - teodyezh Surzhur.

Aketus e oa, doujus ouzh reolennoù ar yezhadur. Nebeut a fazioù a oa da 
reizhañ er skridoù a gase da voulañ. Ne glaske ket, evel ma ra skrivagnerien 
'zo, dazlardañ e frazennoù gant bommoù trefoedach « saourus » pobl e gorn-bro. 
Derc'hel a rae d' ar stumm a oa hag a chom c'hoazh ar stumm klasel.

Souezhus eo zoken pegen nebeut a c'herioù gwenedek a gaver en e oberoù, 
dreist-holl ar re gentañ. A dra sur ne oa ket dre zismegañs. Bez' e oa kentoc'h,
da 'm soñj, dre ma kare skrivañ evit bezañ komprenet gant an holl.
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Nann, ne zismegañse ket yezh ar werin. Bri a zouge dezhi er c'hontrol, ha 

ne oa ket krenn a-du gant ar yezh lennek a veze stummet etre an daou vrezel-bed.
En ul lizher embannet e niverenn 73 " Gwalarn ", e 1934, e skriv : « Ret eo 
sevel ur yezh skiantel, lennegel zoken evel ma vez lavaret. Arabat neoazh krouiñ
gerioù nevez skiantel evit ar blijadur hepken da gomz ur yezh disheñvel diouzh 
hini ar bobl ! »,

En " Enez ar Rod " e krou e-unan gerioù skiantel sabatuus evit goapaat 



dalc'hidi ar sevenadur ardivinkel. E varnadenn a oa re strizh marteze, hogen ne 
oa ket difur.

Kudenn an div yezh lennegel, gwenedeg ha KLT, a implijed en amzer-hont, a 
boueze evelato war e spered. Evel re all e krede e oa tremen poent seveniñ ar 
beurunvanidigezh. Perzh oberiant a gemeras e prientidigezh bodadeg An Oriant, e 
1938, he fal divizout reolennoù peurunvaniñ. Kement a vall a oa warnañ ma reas 
ur fazi : skignañ ur c'halvadenn en un doare-skrivañ « KLTG » ijinet gantañ, a-
raok ar vodadeg zoken. Kalz tud a yeas en egar. Tost e voe din, keuz am eus da 
lavarout, fachañ gantañ, ha skrivañ a ris traoù kriz, na skrivfen mui bremañ.

Mignoned e chomjomp koulskoude. Den ebet ne voe laouenoc'h egetañ pa sinas
e Roazhon, d' an 8 a viz Gouere 1941, a-unan gant dileuridi ar c'helaouennoù hag
an oberoù pouezusañ, emglev ar beurunvanidigezh.

* * *

E-kichen e labour lennegezh ez eus e labour arz, a ouestlas dezhañ un darn
vras eus e amzer. Tud akuitoc'h egedon a gomzo eus al labour-se.

En ur echuiñ ar pennad-mañ e fell din e drugarekaat evit e vadelezh em 
c'heñver. Pa voen toullbac'het ha barnet, e teuas dirak an holl da 'm difenn. 
Kredit e oa ret kaout kalon evit ober an dra-se.

A-hed ar bloavezhioù am eus tremenet en Iwerzhon, en deus kendalc'het da 
skrivañ din. Da goulz Deiz ar Bloaz e teue ingal digantañ ur gartenn gant gerioù
hegarat. Er bloaz-mañ ne zeuas netra. Klevet em boa e oa klañv-bras, klañv da 
vervel.

Leuniet en deus e gefridi, gwir vab d' e Vro. Ra vo e peoc'h e ene, tra ma
vo e vrud o kreskiñ a zeiz da zeiz.
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MAODEZ GLANNDOUR

" Kanoù en Noz "

Diaes eo bremañ d' ar re yaouank kompren ar souezhadenn hag an dudi a voe 
evidomp lennadenn gentañ Kanoù en Noz Zavier Langleiz. Pa zistroan em soñj war 
ar c'houlz-se, goude ar bloavezhioù tremenet, e santan c'hoazh em c'halon an 
esmae am gonezas ken dirak an tresadurioù, ken dirak an destenn. Ne verzis ket 
diouzhtu dre ar munut peseurt breoù am achante : peurliesañ, gant an taol 
kentañ, e chom diresis d'ar spered ar perak hag ar penaos eus e blijadur ; a-
walc'h e vez dezhañ en em lezel da zasseniñ evit selaou gant eston kaerder ar 
son.

Sklaer e oa din koulskoude kement-mañ : gouzout a rae Langleiz lakaat 
dindan skeudennoù kaer hag a-benn ar fin didroidell ha splann, ar soñjoù 
skoempañ, en ur zizoleiñ d' hon daoulagad broioù dianavetañ hon ene. Mar en 
devoa ledet war e levr ul liv damdristidik, ne vire ket se ouzh e daolennoù da 
vezañ galloudus ha leun a don. Diaes e oa moarvat d' an oberour, hag eñ 
Gwenedour ivez, en em zistagañ diouzh levezon Kalloc'h, bepred en he c'hreñvañ.

Met abegoù donoc'h a oa d' an enkrez-se dirak krizder ar vuhez. Yaouank ma
oan neuze, n' em eus ket en komprenet diouzhtu. En gwelout a ran bremañ.

Tud 'zo ha ne santont, pe na fell dezho santout nemet tu plijus ar vuhez, 
farserezh an darvoudoù, gorre lugernus ar boudoù o vousc'hoarzhin, pe zoken o 
c'hoarzhin. Eñ avat, kizidik evel ma oa, a veze gouliet dirak

an dud gant o gloazioù noazh-bev,
an dud gant o menozioù marv.

Eñ ivez, anat eo, a zouge ennañ e-unan ur gouli digor : e c'hoant kevrinus
d' ar Gened a-us d' ar viloni, d' ar garantez a-us da grizder diseblant an 
dremmoù masklet. N' helle ket en kuzhat. Ar skridoù alies a zizolo dimp buhez 
don un den kentoc'h eget an darempredoù a c'hellomp kaout gantañ. Bepred dirak 
ar re all e tougomp ur maskl bennak, ni ivez. Ha Bretoned evel maz omp ne blij 
ket dimp staliañ dirak ar re all hon trivliadoù. D' ar c'houlz-se ma lennen evit
ar wech kentañ " Kanoù en Noz " n' em boa ket kejet c'hoazh gant Langleiz. 
Diwezhatoc'h em eus goulennet ouzhin va-unan penaos un den hag a veze bepred ken
seven, ha muioc'h eget se, bepred hegarat, seder, kalonek, a c'helle war un dro,
mirout ennañ ur seurt doan. Ar feunteun dianav e kalon an arzour eo ar gouli-se,
digor.
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Anat e oa din kement-mañ : ur gourweler eo an oberour. Skeudenniñ hervez 

gwel an daoulagad, n' eo ket se a zo d' ober ; met dizoleiñ bedoù diwelus, 
taolennañ trivliadoù kuzhetañ hon ene. Sed hor striv a ouenn.

Teuz va huñvreenn a gemer ur stumm,
Setu he c'horf skañv gwisket a gened,
He c'hein moan ha gwevn, he daouarn kroaziet, 
Ha setu he dremm ha goulou he zal,
Hag he diweuz c'hlan, he daoulagad gwerc'h...

E vuhez a-bezh a zo bet evit Langleiz enklask un emzisplegañ. Morse ne vo 
peurlaouen gant ar stumm gonezet. War dachenn al liverezh e vo bepred evitañ 
labour hir an imbourc'h evit tizhout doareoù gwirionoc'h : arabeskennoù nevez, 
livioù tennet eus ur bed dianav, sebezus. War dachenn al lennegezh, hevelep tra,



furcherezh ar frazennoù o tasseniñ evel strink, o c'hervel evel kleier arc'hant 
da gastelloù ar marzh.

Bremañ, pa zistroomp war skridoù Langleiz, ha zoken war e livadurioù, e 
welomp ne oa ket douget da skeudenniñ an diavaezoù, ne blije ket dezhañ gorreoù 
ar vuhez, met an hiraezh, ar gourweladurioù diabarzh a oa e ved gwirion. Reoù 
all en em stag ouzh munudoù ar pemdeziek, romantourion ez int, zoken pa glaskont
enno ur ster ledan bennak : ar pezh a blij dezho eo dres an netraigoù-se, 
plapennerezh an eurioù, lugern an amzer o tremen. Eñ a veve en ur bed all : hini
e emsoñjoù, hini ar c'hudennoù bras ha don. Reuz hor sevenadurezh, pouez un 
deknikelezh dizene, evel m'en deus en displeget en Enez ar Rod. Mac'herezh an 
treid hudur o flastrañ en hor c'halon vrezhon kement a zo spered. An dispac'h eo
an hini a darzh en e romant, an dispac'h eneel, an hini n' eus nemeti a vefe 
talvoudus a-benn ar fin ; garmiñ a ra e levr war-zu ar sklerijenn wirion, setu e
gaerder. Liliana eo ene Breizh a glasker lazhañ war zigarez ez eo ur ur follez, 
eo spered an den a venner mougañ en anv ar mekanikerezh, en anv an araokaat. 
Liliana eo hon ene penn-da-benn.
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Tud hor remziad, ar re da vihanañ o devoa ranket evel Langleiz adc'honit o

yezh, o spered breizhek, addizoleiñ e brumennoù ar C'hornog, goude Imramoù 
arvarus a-dreuz ar c'hulturioù, porzhioù frealzus ar Bed Keltiek, o deus 
anavezet da gentañ noz hag anken an enklask. Ya, skrivañ e brezhoneg d' ar 
c'houlz maz embanne e varzhonegoù kentañ a oa kanañ en noz, noz diseblanted ar 
Vretoned, noz ar Jakobinelezh o trec'hiñ a bep tu, noz ur bed o 'n em sankañ en 
danvez da c'hortoz ma tarzhfe en-dro strakadennoù ar brezel.

Perak eo bet dedennet kemend-all gant Romantoù an Daol Grenn ? Perak en 
deus klasket o addisplegañ ? Nemet dre ma oant ur skeudenn eus dougoù e ene. 
Kest ar Graal, e-kreiz diaesamantoù, c'hwitadennoù, skoilhoù, touelloù, an 
enklask-se eus ar Gened, eus ar joa peurbad evit hec'h evañ a gopadoù leun-barr,
eo e vuhez ha buhez an den evel ma kompren anezhi, an hini a dalv ar boan 
strivañ eviti.

Dija e Kanoù en Noz e oa kement-se. " Dispac'h al Loened " a oa e griadenn
gentañ a-enep ur sevenadurezh diboell o flastrañ buhez an natur. Lennet em eus 
ar barzhoneg-se nouspet gwech, n' eo ket hepken en abeg da son ar gerioù kaer ha
taer, o stekiñ an eil ouzh egile evel klezeier o luc'hediñ, n' eo ket hepken dre
ma oa enno lusk ha konnar o tarzhañ, met c'hoazh en abeg d' ar ster a gemere 
dija dirazomp gwerzennoù hag a son bremañ evel un diougan.

Hag an holl viled eus ar bed, 
Ar re a sil, ar re a red,
O hudal, yudal ha youc'hal,
'Vel ur viñs-taol adserret,
Holl en un taol en argadas
Hag e voustras.
Ha ne chomas e-lec'h e gorf
'Met un nebeut a draez glebiet : 
Den n' ouezas penaos e oa maro.
'M eus en desket gant ar merion
O deus debret en e vruched
E galon veo.
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Sotoni, viloni an dud, distrujerion, touzerion marnaoniek, debrerion 

vuhez, lazherion levenez, gouzañv a ra ar barzh ganto, ar re-se na glaskont ken 
nemet lartaat diwar boan ar re all, pinvidikaat diwar-goust ar re a labour. An 
arzourion en goar kalz muioc'h c'hoazh eget ar vicherourion ; kalz diaesoc'h 
c'hoazh bezañ paeet evit labourioù ar spered, ar re-mañ n' o deus priz ebet, da 
lavarout eo, ne baeer ket anezho.



Ha pep bran teñval
Lemm e veg kalet
O treiñ an douar,
Glac'har !
O treiñ ar pri, 
O furchal ennañ, 
Em irvi gwastet,
O c'hwiliañ enno, 
Hag ivez ennon, 
Em c'halon freuzhet...
Ha war o lerc'h 
Petra 'chomo,
'Met ar gouelec'h 
Teñval ha yen ?

An dud, engroez an dud, o barn a ra kriz, a lavarfot din. Nann, eñ eo an 
hini a c'houzañv poan ganto, int eo ar re a zo didruez e-keñver an arzour dre ma
chomont hep kompren, hep harpañ, hep paeañ. N' ouzont ket petra eo karout ar 
Gened, ne reont van, hag e tremenont bandenn vud, pe gwashoc'h c'hoazh en ur 
ober goap.

An arzour, eñ, a glev galvadenn ar Gened o seniñ en e greiz. Krediñ a rae 
dezhañ, en e vugaleaj dibreder, ne zegasfe dezhañ nemet eurvad. Un huñvre e oa :
micher an arzour a zo unan denn.

Kollet e oan em yaouankiz 
Gant va huñvre leun a zouster, 
Me 'huñvree, pebezh dihun !
Ar goanag a skoe ouzh va Dor, 
'M eus digoret leun a zudi,
'M eus digoret, Tristidigezh ! 
D' ar gwir vuhez.
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Goanagoù ar vugeliezh, emaint bremañ o tont en-dro, dibellaüs, huñvreoù 

deut da hurlinkoù, skeudennoù a zudi troet e tasmantoù :

Gwechall 'kreden
Gant kened va ober da zont 
Bamañ an dud : ne 'm eus bamet 
Nemedon-me.

Gwechall 'kreden,
Pa gomzfen e klevfen mil dasson, 
Ha n' he deus klevet va c'halon 
'Met ur c'hoarzh kriz.

Gwechall 'kreden
Leun a druez ar vuhez-mañ : 
E-lec'h eurvad n'em eus kavet 
'Met digasted.

Digasted ha diskredoni
Didouellegezh, setu va lod !
Pella diouzh va c'houn heget, 
Dremm leun a c'hoanag kerseet, 
'M eus re c'houzañvet ganit-te, 
Em spered, em c'halon dreist-holl, 
Ya, re c'houzañvet dre va gwall, 
Gant da huñvre.

Huñvre... sed ar ger-alc'houez hag a zistro evel ur pistig, evel taolioù a
reuz war un daboulin.



Met petra 'vern ? Ar pezh a gont eo an ene.

Me az pella, o va huñvre,
Hep da zianzav koulskoude :
Rak mar dout bet muntret, siuiazh ! 
N' eo ket sec'h mammenn va dudi, 
Nag ivez mammenn va glac'har,
O vezañ n' eo ket maro c'hoazh 
Pennabeg va holl huñvreoù : 
Va c'halon ruz.
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An ene, a-us d' ar c'horf, a-us d' ar meizerezh krin. Setu dianzavadur ar 

boellegezh c'hall, met n' eo ket evit mont gant ur romantelezh na vije ken nemet
santerezh goullo ; amañ eo an ene a-bezh gant e vuhez donañ a venn en em 
zisplegañ evit diskleriañ war un dro mister ar bed.

Klasket em eus gant va ene, 
Klasket em eus gant va c'halon...
Pebezh huñvre ! Pebezh gwirvoud ! 
Poanioù, arvaroù ha goapoù, 
Ganeoc'h va c'halon a c'houzañv, 
Kignet ha rannet ganeoc h.
Marzh ! O marzh ! A c'hlac'har lirzhin !
Diframmet diouzh va bruched
Em c'halon rannet 'm eus kavet 
An alc'houez ken ha ken klasket, 
Alc'houez diwelus ar C'hevrin
A serr dor strizh al Liorzh divent, 
Liorzh ar Gened.

Buhez, kevrin, kened, tri ger ha tri menoz en em gevre, en em sklaera, en 
em stroll evit diskleriañ an hevelep gwirionez. Setu mister ar bed dizoloet, ar 
mister dianavezet, evel an ene kelt e-unan, evel ar feuteunig-se e kreiz al lann
trist ha digenvez.

E-kreiz al lann ec'hon, didud, 
Me 'anav ur feunteunig wenn, 
Ur feuteunig a garantez
E-kreiz ul lanneg a dristidigezh... 
Enni dour sklaer, dour fresk enni, 
Enni dudi.

Dilezomp ar gorre ; e kalon ar bed, en andon-se dianav eo emañ an dour a 
vuhez. Gortoz, o Barzh ! Setu ar gerioù a zigor war gevrin ar gwirvoud : Gant an
ene en em sellout ha sellout ar bed !

Gant va ene, va madelezh, 
Ha daoulagad va yaouankiz, 
Em eus gwelet ur bed nevez 
A gened hag a garantez ;
Gwelet em eus ur skinenn heol 
E-kreiz an noz.
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Hogen ne gaver ket ar frealz hep strivañ. Ne c'honezer ket an trec'h hep 

stourm. Ne gaver ket ar gened hep enklask.



P'eo ret d'an had 
Noz yen an douar. 
D' an eost gwenn 
Pok ar falz lemm, 
D' an ed melen
Rod ar vilin,
D' ar bleud gwenn-erc'h
C'hwervder ar goell, 
Ha d' an toaz kriz 
Tan kriz ar forn, 
A-barzh d' an ed 
Magañ ar bed...
O va breur karet, 
Penaos ne ve ret 
Garmiñ ha leñvañ 
A-barzh frealziñ.

A-benn ar fin, peseurt ster a zo gant ar vuhez ? Ar striv. Kerzh, o den ! 
Kerzh, ha pa vefes skuizh, sav bepred uheloc'h. Ar striv-se end-eeun eo an hini 
a zo kened. Rak ar Gened a zo trec'h, trec'h ar vuhez o stourm a-enep ar marv, 
a-enep an noz, hag o c'honit a-benn ar fin. War gribenn ar menez, goude pignat 
gant poan, ha pa hañvalo dit bezañ kollet pep tra, e splanno evidout tarzh an 
deiz.

Talvoudegezh ur vuhez-den a zo diouzh ar c'hoant-se, tarodus, direpoz, 
war-zu ar pezh a zo dreist d' an den e-unan.

Ne vern d' am c'halon c'hoarzhoù kriz an douar, 
Ne vern e c'hoapoù, ne vern e zidrouz,
Rak kanet em eus evit frealziñ
Ar re a c'houzañv gant kozhni ar bed. 
Ha 'vit dasorc'hiñ o c'hoant a gened.

Ne welimp ken amañ sklerijenn dous daoulagad ken glan Zavier Langleiz, a 
ouie spurmantiñ a-dreuz d' an diavaezoù, buhez an eneoù. An daoulagad-se hag a 
glaske kompren ster kuzh ar boudoù, evit en displegañ en-dro. Evit daoulagad da 
ene, mignon ker, eo c'hoarvezet ar pezh a skrives da echuiñ Kanoù en Noz.
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Met petra 'welan ? 
Hag an deiz a darzh
E noz va spered ?

A-us d' am penn, glas, spouronet,
Me a wel ur sterenn dallus,
Un heol nevez, gwerc'h e c'houlou,
Taer e galon, flour e skinoù.
O heol benniget 
Ar vuhez.
O heol frealzus, 
Peurbadus.

- Chom !

*

Seurt kriadennoù n' hellont ket bezañ mouget. Derc'hel a reont da 
dregerniñ en noz da zihuniñ ar re gousket.

Gwerzioù bamus ! A-benn ar fin e oamp aet er-maez eus roudoù skosellek ur 
vriz-romantelezh, evit klevout talmerezh leal ur galon. Dilezet e oa poulloù 
boutin ur varzhoniezh diwar-c'horre, lec'h ma troe ken aes an dour da hañvoez 



leun a loenedigoù. Amañ e oa ur yezh eeun, bevder fresk dour feunteun Baranton, 
un dour a c'helled evañ. Anv ebet eus kinkladurioù marchad-mat, na brug 
alaouret, na douster chapelioù didrouz war ar roz, met displegadur buhez wirion 
un ene : arvesterezh, kevrin, tonkadur. Ha gant se e save ar barzh ken aes ha 
tra da soñjoù denel, hollvedel...

Un dra bennak eus ar perzhioù-se e oa e Kalloc'h, met damveuzet dindan 
gwagennoù diwezhañ al lanv romantel. Er wech-mañ e oa digoret dimp dor kuzh al 
Liorzh divent: hini ar varzhoniezh vrezhon wirion.

Chom a raio gant Kanoù en Noz ar c'hlod da vezañ bet un diougan, e-kreiz 
poan ar gwentroù, eus ganedigezh ur bed nevez.
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Per ar BIHAN

O VONT DAVET AN EÑVORENNOÙ

Evit sevel ar pennad-mañ, n' eus ket fellet din ober furchadennoù, hogen 
lezel hepken o tont em spered skeudennoù hag eñvorioù.

N' hellan ket lavarout am eus anavezet mat Langleiz. Hogen graet 'm eus 
anaoudegezh gantañ em yaouankiz ha chom a ra em eñvor lod mat eus darvoudoù ar 
mare-se eus hor buhez. Langleiz a voe unan eus ar re a zeuas er-maez eus 
darvoudoù skoüs ar brezel 40 gant ur feiz hag ur c'hoant-krouiñ hogos divoulc'h.
Moarvat e oa bet gloazet eñ ivez, hogen chomet e oa ennañ ar c'henstroll-se a 
nerzhioù a boulz an oberour da grouiñ. Liv ar yaouankiz a bare war e zremm neuze
hag a bare c'hoazh warlene pa gejis gantañ evit ar wech diwezhañ er gouel, 
dalc'het e Sant-Malo en enor da Le Mercier d'Erm. Pa oa enebiezh kreñv ouzh an 
holl re a gendalc'he gant difenn ar yezh, e tigoras Langleiz e Kleder, da heul 
ar c'hentañ Bleun Brug goude ar brezel, hini Kastell-Paol, Kamp Etrekeltiek ar 
Vrezhonegerien (K.E.A.V.). Ur gwir a gamp etrekeltiek e gwirionez, rak d' ar 
mare tud an Emsav a glaskas sikour gant Kelted tramor, hag ar re-mañ, Kembreiz 
dreist-holl, a voe pouezus o ober politikel, betek kaout un tamm levezon war 
c'houarnamant Bro-C'hall. Neuze e voe stank an darempredoù etrekeltiek hag e 
Kleder endeo, niverus 'oa paotred ha merc'hed Kembre, deut da zeskiñ un tamm 
brezhoneg ha war un dro d' ober anaoudegezh gant koroll ha sonerezh hor bro.

261
N' am eus ket anavezet mat Langleiz, met marteze e chom ganin ur skeudenn 

eus an den ha ne oa ket anavezet gant reoù all, gant lod eus tud e familh da 
skouer. Daou gamp am eus graet gantañ, hini Kleder hag hini Plonevez-Porze, 
bloaz goude, o tremen gantañ bep taol ouzhpenn pemzek devezh leun, hag o 
skoazellañ anezhañ gwellañ ma c'hellen. Lakaomp e oan neuze eveshaer evit sal-
kousked ar baotred, kelennerig war ar c'horoll, aozer ur wech bennak evit ar 
baleadennoù hir (1), ha studier war ar brezhoneg, pezh a vin va buhez-pad, 'm 
eus aon. Langleiz a oa « an hegarated graet den », e-giz ma lavarfe ar 
C'hallaoued, hag ur ger jentil bennak en doa evit pep hini, zoken ha dreist-holl
evit an abafañ hini. Klask ha dont a rae a-benn da lakaat pep unan en e vleud. 
Soursi a gemere pa yae ar re yaouank da neuiñ re bell diouzh an aod (2) ha kreñv
ar mor a-wechoù. Soursi a gemere evit lakaat an divizadeg da chom buhezek ouzh 
taol ha da zeskiñ neuze gerioù d' ar re ziouiziekañ war ar brezhoneg. Soursi a 
gemere da aozañ an diduamantoù ha soñj am eus bezañ e welet e Plonevez-Porze (3)
war al leurenn-c'hoari gant Eileen James, o tisplegañ d'an arvestourien, kalz a 
dud eus ar vourc'h en o mesk, frazennoù hogos heñvel e brezhoneg hag e kembraeg,
evel homañ : « 'Mañ ar c'hazh o redek war-lerc'h al logodenn », ha laouen ar 
selaouerien. En nozvezh-se e oa bet kan ivez ha bamet oa an an dud o klevout 
Kembreiz o kanañ a beder mouezh, en un doare heson, hag int o tont eus meur a 
rannvro. Edo B. de Parades, den a-vicher anezhañ, o kas an abadenn en-dro, eñ o 
redek a-bep-tu a-dreñv rideoz ar c'hoarilec'h. D' ober brud evit ar gouel-se e 
oa tremenet Andrev Merser ha Per Denez e pep korn eus kêr, an hini kentañ o 
huchal e brezhoneg, an eil o tiskanañ e galleg ar c'hreñvañ ma c'helle.

Langleiz a lavare e oa tad ar c'hamp hag e gwirionez e selle ouzh ar 
baotred hag ar merc'hed yaouank evel ouzh e vugale, rak un den karantezus e oa.

Langleiz ne gendalc'has ket d' ober war-dro K.E.A.V., a voe renet goude 
gant Ronan Huon ha Vefa de Bellaing. Met goude reuz ar brezel e kave dezhañ e 
ranke reiñ d' ar re yaouank o tont en Emsav frouezh e skiant-prenet. D' ar mare-
se, santout a rae ne oa ket a-walc'h stourm en ur zuañ paper en ur gambr klozet-
mat, met e oa ret mont war an dachenn. E-giz-se e krouas ar B.A.L.B. (Breuriezh 
al Levrioù Brezhonek) evit mont davet an dud, da werzhañ dezho pezh a oa 
embannet d' ar mare. En doare-se e tigore hentoù evit an amzer-da-zont.



(1) Kembreiz a blije dezho seurt baleadennoù daoust ma ne sellent ket, koulz 
lavaret, ouzh ar gweledva met eürus e oant da vezan bodet er c'hirri-boutin ha 
da c'hoarzhin ha kanañ a-stroll.
(2) Maodez Glanndour a oa unan eus neuerien vat ar strollad.
(3) An Ao. Tomaz, person ar barrez - Doue d'e bardono - en doa roet un harp 
efedus da aozerien ar c'hamp.
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E-pad ar brezel en doa savet Langleiz kalz a bennadoù brezhonek evit ar 
gelaouenn La Bretagne (1). Goude e kendalc'has hag e c'hell bezañ kontet e-touez
skrivagnerien wellañ hor mare. Reoù all o deus studiet pe a studio e oberennoù. 
Fellout a ra din hepken pouezañ war daou dra : Ur gwenedour e oa Langleiz ha ma 
oa tuet da implij gerioù pe stummoù 'zo eus e gorn-bro, unan eus difennerien vat
an doare-skrivañ peurunvan e voe hag e oberenn hec'h-unan a zo testen eus e youl
er c'heñver-se. D' an eil e oa tuet Langleiz da vont davet stivell hon hêrezh 
keltiek, daoust dezhañ bezañ savet ivez ur romant o tezrevell bed warc'hoazh, " 
Enez ar rod ".

An hevelep levezon a gaver gant e livadurioù, ma krou ganto ur bed dezhañ 
e-unan, gant dremmoù iskis e dudoù, warno sklerijenn nerzh kuñv an ene, dremmoù 
gantao ur stumm n' hor boa ket gwelet a-raok, ha ne welimp mui gant arzourien 
all, 'm eus aon.

Puilh eo oberenn an arzour, anezhañ ul labourer eus ar re efedusañ : 
gouestlet oa gantañ eurvezhioù d' e vicher kelenner war an tresañ e Skol an 
Arzoù-Kaer Roazhon, eurvezhioù evit e daolennoù, eurvezhioù evit e skridoù. Ha 
faltazi ebet e urzhiadur e labourioù, savet gantañ.

Bepred e chom en un den, personelezh dezhañ, un dra bennak kevrinus evit 
ar re all. Hevelep tra evit Langleiz, daoust dezhañ bezañ bet un den eeun. Unan 
eus alc'houezioù e ved-diabarzh e ro deomp avat er varzhoneg, anezhi kanaouenn 
kamp K. E. A. V. ar bloavezhioù kentañ, ar sonerezh o vezañ diwar ijin Maodez 
Glanndour. Desket oa bet gant ar gamperien ha bemdez-Doue e veze kanet, ken ma 
tasson c'hoazh ar pozioù em skouarn, an daou gentañ o vezañ ar re-mañ :
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Bemdeiz an heol, war-zu ar reter,
a drec'h war an noz hag a sav laouen. 
Beuzet a-bell 'zo e noz an anken,
e viromp hor feiz e trec'h ar sklaerder.

Dirazoc'h-c'hwi holl, tadoù kozh hor gouenn, 
tud veur hor bro-ni, tierned ha sent.
hag a savas Breizh en he stad a-gent, 
ni ho kourvibien e stouomp hor penn.

(1) Displegadurloù diwar-benn ar mare-se a zo roet gant ar skrivagner en e skrid
" Ar Seizh Avel ", embannet war niverenn 161 Al Liamm.
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LANGLEIZ

Bleunioù nevez

- Perak ne zeufes ket da vale ganin,
Dindan ar gwez kozh, 'touez ar bleunioù roz 
Hag al liorzh vut o kuzhat en noz

E zihun lirzhin ?

- Re drist on henozh, o va c'hoar. 
Ne fell ket din mont dre ivarc'h don 
Ar park re zu. Lez ac'hanon

Gant va glac'har !

- Ha me, neoac'h, ne fell ket din da zilezel 
Da unanig gant da soñjoù, trist, o c'hortoz, 
'N aner o klask, e sol an noz,

Da huñvre pell.

Sav ! Kred ac'hanoun, eomp e-touez 
Ar geot, ar glizh, laouen da gutuilh 
'Dreuz d' ar parkeier ha d' ar c'hoadoù fuilh.

Ar bleunioù nevez.

- Nann, ne din ket ! Ar went falc'hour 
'N eus diframmet, stlejet er fank, 
An delioù glas diouzh pep brank,
Ar bleunioù flour.

- Daoust na c'hellit biken ankounac'haat
Falc'h kriz an Ankou

O c'hoari bepred an dud hag an traoù ?
Va breur, deus avat !
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Deus, va breur karet, koulskoude, ganin, 
Da sebeliañ ar rozennoù stank, 
Diframmet henozh war riblenn ar stank
Gant an avel grin.

. . . . . .  . .

Ha bleunioù lirzhin
'zihuno c'hoazh
warc'hoazh
'vintin.

(1934)
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LANGLEIZ

Koroll ar Marv hag ar Vuhez

Emañ al leurenn en amc'houlou pa sav ar ouel.

War greskiñ avat ez a ar sklerijenn, o tiskouez, gourvezet dindan un 
dervenn c'hlas, ur plac'h yaouank-flamm gwisket gant ur sae wenn.

Frond c'hwek an nevez-amzer a nij en aer. 

Klevet e vez a-bell ur sonadenn leun a hiraezh.

- I -

An dihun 
'Zo lirzhin 
E mintin
Ar Sizhun.

Ar bed, en-dro din, 
A gousk er glebor, 
Didrouz eo ar mor 
Adal an Orin.

Dihuniñ, ha pa zigor
Ar bleunioù, nag un dudi ! 
Bout yaouank, 'touez al lili, 
'N ur bed glan ha dieñvor !
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An heol seder 'skuilh em izili 
Holl yaouankiz ar Grouadelezh, 
Ha war an douar kellidoù nevez 
'Drid gant hiraezh e sol an irvi.

*

Iskisat mouezh, a glevan er maez, 
O vouskanañ hag oc'h hirvoudiñ ! 
Sonenn ar mor 'tro d' an inizi
Pe veuleudi ar Bed d' ar Vuhez !

Sed aze va domani,
Ha va lez, ha va goskor. 
Va falez, 'dan ar glebor, 
A ziskouez divorediñ.

Sellit ! E goudor 
Ar c'hleuzioù kistin,
War an diribin,
Ar roz a zigor.

An heol 'spin 
Beg ar run
A zihun,
Er gevrin.

(Un delienn sec'h a c'hournij en aer.)



Kredet em boa... met n' en deus nikun !
Me 'huñvree, daoulagad digloz. 
Ar Roz a vleun em c'halon dilorc'h
Sec'hor an deiz ne c'hell o gweñviñ.

. . . . . . .

A-dreuz d' ar c'hleuz, an heol o tihun 
A sun ar gliz e kalir ar roz,
Kloz tuchantik ha bremañ digor, 
Glebor an noz a ruilh war ar pri.

. . . . . . .

O ! Bezañ yaouank, ha yaouank bepred, 
En ur bed yaouank !

*

(Kregiñ a ra da gorolliñ.)
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(Neuze ar MARV, hag a oa kuzhet a-dreñy ar wezenn, en em ziskouez didrouz. 
Deliennoù sec'h a gouezh adarre.)

AR VUHEZ
Na souezhet on bet ! Piv out-te, gwaz du, 
Gwisket gant ludu ?

AR MARV
An hini a zeu pa blij dezhañ dont : 
An Ankou, ar Marv !

AR VUHEZ (berr-anal ganti c'hoazh)
Marteze !... N' anavezan ket.
Met dre gaer ! Kutuilh ar bleunioù 
Hag ar frouezh a blij d' az lagad. 
En ur ger : gra 'pezh a garez.
. . . . . . .
C'hoant am eus c'hoari, c'hoant am eus c'hoarzhin, 
Ha kregiñ en-dro em c'horoll lirzhin !

AR MARV
'M eus ket a c'henou, nag a zaoulagad, 
Ne vern d' am c'halon madigoù ar bed... 
'M eus ket a galon !

Paouez a vragal
Dirak an hini a sailh a-daol-trumm
E-kreiz ar c'horoll, hag a chom bouzar
Ouzh garmoù an holl : ar Marv, an Ankou.

AR VUHEZ
Te 'zo an Ankou,
Hel lavaret din ac'h eus graet dija.
Met perak farsal gant divinadoù
N' o deus penn na lost, a-bell nag a-dost ? 
Ha petra 'fell dit ?
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AR MARV
Amzer vak ac'h eus, bremañ, war 'welan. 
Ar pezh a fell din, koantañ plac'h ar bed ? 
Diskleriañ hepken va zammig kentel,



Ne vezin ket pell.

AR VUHEZ
N'em eus ket d'ober gant da gentelioù. 
Lirzhin e veven em diouiziegezh,
Laouen e vevin hep gouzout hiroc'h.

(Kregiñ 'ra adarre da gorolliñ.)

AR MARV
Respont ur bugel ne c'hell feukañ den, 
Froudenn ur c'hrouadur na oar ket zoken 
Petra eo bevañ, petra eo mervel.

AR VUHEZ
Petra eo bevañ ? Bevañ 'zo fiñval, 
Kanañ, ebatal, koroll ha c'hoarzhin. 
Mervel, ger iskis n' am boa ket klevet, 
Mervel... n' ouzon ket !

AR MARV
Emaomp erfin krog en abadenn !

AR VUHEZ
E-lec'h ober goap, respont d' am goulenn.

AR MARV 
Sell ouzh an dervenn !

AR VUHEZ
Nag uhel he fenn !

AR MARV
Ha ne welez ket ?
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AR VUHEZ
Ne welan nemet un toullig dister 
Dister, en he rusk.

AR MARV
Hag an toullig-se, ha gouzout a rez
Piv en deus e c'hraet ?

Sell, amañ ! Ur preñv !

AR VUHEZ 
Ur preñv... ha neuze ?

AR MARV
Neuze ? Mervel 'ray.

AR VUHEZ 
Mervel... marteze ! Peogwir ne ouzon...

AR MARV
Sell ouzh ar roz-mañ, ken fresk na ken flour, 
Tosta adarre.

AR VUHEZ 
Na gwisket brav int !

AR MARV
Nemet livet gaou.



Ha ne welez ket, e-kreiz o c'halon,
Sell, ez eus preñved.

AR VUHEZ 
O ! Preñved ivez !

AR MARV
Ya, preñved ivez, ha preñved bepred...
Sell ouzh an aval 't eus dantet ennañ
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AR VUHEZ
Tav, lez ac'hanon !

AR MARV
Nann, ne davin ket.
Rak an neb en deus va c'hlevet ur wech 
Ne c'hell mui biken dinac'h va selaou.

(War zigreskiñ ez a ar sklerijenn.) 
Sell an heol zoken...

AR VUHEZ
A zihun bemdez, laouenoc'h-laouen.

AR MARV
Met un deiz dennak ne zihuno mui 
D' az taoulagad-te.

AR VUHEZ
Amoet e vefen

Ma kredfen pelloc'h da sorc'hennoù foll, 
A-walc'h a c'hevier 't eus livet dija. 
Ha petra 'vern din ur bed aet da gozh,
Ar gwez hag ar roz, an heol hag an noz, 
Me 'zo ar Vuhez, yaouank ha dinamm 
Hag anv va mamm eo ar Garantez.

(Kregiñ a ra adarre da gorolliñ.)

AR MARV
Froudennoù denel ne c'hellont genel 
'Met dudi marvel.

(O sellout pizh ouzh skoaz ar Vuhez.) 
Sell ! sell ouzh da skoaz !

AR VUHEZ (spontet, o klask treiñ he Penn da welout) 
Ma ! Petra 'fell dit lavarout ?
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AR MARV

Sell c'hoazh ! 
Sell !... Ur vlevenn eo. Ur vlevenn kouezhet... 
'Vel ma kouezh, d' ar goañv, deliennoù ar gwez.

AR VUHEZ
Paouez a c'hoarzhin, paouez a c'hoari 
Gant va c'halon noazh
Petra 'guzh bremañ da gomzoù iskis ?

AR MARV (o c'hwezhañ ar vlevenn en aer)
Honnezh 'zo marvet, te 'varvo ivez. 
Ya, te a varvo, ha da gorfig dous



'Vreino da viken en douar yen ha lous. 
Ar preñved lipous 'zebro da gened !

AR VUHEZ
Ar Marv ! O pella, spontailh milliget ! 
Spurmantiñ a ran, bremañ, 'dreuz d' az kouel, 
Da glopenn dineuz.
Da veg diziweuz a vinc'hoarzh bepred, 
Ha da zaoulagad a deuz en o zoull,
Digloz da viken !

AR MARV
Va anavezout a rez en diwezh.

AR VUHEZ
An Ankou, ar Marv ! Ar c'housk en douar yen, 
An didrouz, ar spont, ar braouac'h nozel,
En ur bed distumm, mut, bouzar ha dall !

AR MARV
Meizañ 'rez da vat petra eo mervel
Ha perak spontañ razon a-daol-trumm ?... 
Bevañ pe mervel d' an den 'zo heñvel, 
Rak marv eo dija peogwir e varvo.
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AR VUHEZ
Nann, ne varvin ket, 'fell ket din mervel ! 
Sell ouzh al liorzh-mañ, va domani kloz, 
Kinnig a ran dit pep tra 'zo e-barzh,
Va holl vadoù rac'h...

AR MARV
Da holl vadoù faos !

AR VUHEZ
Ar rozennoù gwenn dihunet henoz
Ar re 'zihuno, amañ, 'benn arc'hoazh, 
Ar re 'ziwano er bed da viken.
Degas a ran dit va holl vadoù rac'h... 
Lez ac'hanon 'vat ur pennadig c'hoazh ! 
Stokomp dorn ouzh dorn !

AR MARV
N' em eus ket a zorn... 'vel-se n' en deus tu 
Da ober ganin ur marc'had ken fall.
Perak tabutal ?... Goullo eo da liorzh
Ha n' ec'h eus netra da reiñ d' am digoll 
Peogwir on perc'henn dija war bep tra. 
Deus hep gortoz mui.
N' eo ket da zaeloù, da glemmoù diboell, 
A harzo ouzhin peurgas d' ar selin
Va c'hefridi kañv.

Poent eo dit mervel,
Re all en noz dall 'c'hortoz a-werso 
O zro da c'henel.

AR VUHEZ
Pep hini e dro, setu da gentel.
Ganet eus an Noz, me 'zistro d' an Noz !
. . . . . . .
Mouezh va yaouankiz, kel lirzhin, 
Sebezet ac'h eus va c'halon...
'Vel pep tra er bed e varvin.



Pebezh disouezhenn, o spouron !
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Glac'har va buhez, mervel 'rin ! 
Ha tra ma c'hano, ma vleunio, 
Rozennoù nevez a-us din, 
Va-unanig-penn me 'vreino !..

Perak spontañ 'vat rak an noz, 
O va c'horfig paour a garen, 
Pa n' az po enni da c'hortoz
Nag hun na dihun... da viken ?

Mouezh va Yaouankiz, kel lirzhin, 
Va zouellet ac'h eus.., mervel 'rin !
. . . . . . .
Euzhusat kevrin ! piv 'lavaro din 
Perak on ganet peogwir e varvin ?

AR MARV
Evit dasorc'hiñ.

AR VUHEZ (n'he deus ket klevet)
Echu ar c'hoari, ar c'horoll, 
Mont a rin da goll, 'vel an holl.

AR MARV 
An holl er bed-mañ.

AR VUHEZ
'Vel an holl er bed, er bed-mañ... 
An holl er bed-mañ, met neuze 
Tu all d' ar bed-mañ, lavar din...

AR MARV 
Ez eus ur bed all.

AR VUHEZ
'Lec'h ne weñv ket mui ar rozennoù bev, 
E-lec'h n' eus mui na poan nag anken ?
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AR MARV
Yaouankiz hepken, dudi da viken !
Ha kompren a rez, bremañ, plac'hig kaezh, 
Ar c'hevrin kuzhet em ardoù iskis :
Ur bed all a zo !
Neuze petra 'vern an deiz a dremen,
An Droug, an Anken, an Ankou zoken... 
Ez eus ur bed all !
Tosta rak n' eus
'Met ar re a sell dispont ouzh va neuz
A c'hell spurmantiñ, a-dreuz d' am gweenn, 
Gwir liv va diweuz.
Sell ouzhin, ha sell !
Pa varvo an heol d' az taoulagad pri
Ur sklerijenn all splannoc'h a weli.

AR VUHEZ
Nag ur vouezh tener 'zo ganit bremañ, 
Porzhierez iskis dor strizh ur bed all ! 
Pe vurzhud a guzh da gomzoù hoalus ?

AR MARV



Deus war va c'halon a gredez ken yen.

AR VUHEZ 
Ha laouen ez an !

AR MARV
Da asant lirzhin

A ro din, erfin, aotre da zigor
Plegoù va mantell.
. . . . . . .

(Goustadig e tenn ar Marv e gougoul ludu ha neuze e weler, e-lec'h penn 
euzhus an Ankou a greded spurmantiñ dija, un dremm yaouank-flamm, o 
vousc'hoarzhin madelezhus.)
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AR VUHEZ
O Dudi, e-kreiz va glac'har
Ha gwir eo, hag e c'hell bezañ ? 
Ya, bremañ her gouzout a ran, 
Te e oa, Frealzour dibar,
A zeue da serriñ bemnoz,
Gant da viz va malvennoù skuizh 
Evit skuilh glizh da huñvreoù 
War gloazioù va c'halon asik.

AR MARV
N' eo ket mui, avat, huñvreoù distumm 
A zegasan dit, Estlamm an Dihun
Ne lavaran ket.
N' out 'met ar vuhez barnet da vervel.
Me 'zo me ar Marv tonket d' ar Vuhez. 
Ar Vuhez zoken, hag ar sklerijenn,
Ar Wir Yaouankiz,

Deus ganin, seder,
Va c'hoarig marvel, e tu all d' ar stêr.

(Mont a ra ar goulou war wanaat muioc'h-mui, keit ha ma tistro an Ankou, 
dorn-ouzh-dorn gant ar Vuhez, betek kreizenn al leurenn, uheloc'hik eget an 
dachenn tro-dro.)

AR VUHEZ (oc'h en em stardañ ouzh ar Marv) 
Sed avat an heol o vont da guzhat !...

AR MARV
Adsevel a ray bravoc'h er Bed all !

(O klask kuzhat e goudor e vantell ar Vuhez damsemplet etre e zivrec'h.)

Sed an teñvalded
A c'hronn an toc'hor war e dremenvan.
Setu bed ar Spont... kloz da zaoulagad ! 
Rak degouezhet omp e lec'h disanv
Ar C'himiadiñ-Meur hag an Diframm-Krenn, 
An Dachenn-Etre.
Rouantelezh disliv, distumm an Netra.
N' eo ket mui ar Bed, n' eo ket c'hoazh an Neñv
. . . . . . .
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(Mont a ra adarre ar sklaerder war greskiñ, o tiskouez, tammig-ha-tammig, 

lodennoù leurenn dihewelus betek neuze.)

AR VUHEZ



Me 'wel !
Gwir e oa

An heol a-us din
A splann.

AR MARV
Da viken !

(O kilañ da guzhat a-dreñv ar Vuhez.)

Sklerijenniñ 'ra e skinoù dallus
Parkeier divent an ec'honder glas, 
Ma tigor enno lili divarvel.
Selaou gwerz ar mor, sonenn an avel, 
Mouezh ar bed a-bezh a vrud an dasorc'h 
Meulgan ar stered, koroll an aeled,
E liorzh ar Gened.
Ha ne glevez ket, ha ne welez ket ?... 
Echu da c'hortoz, da harlu en Noz... 
Sell !

AR VUHEZ
AR BARADOZ !

A ouel a gouezh.

Sonerezh a zo bet aozet evit ar c'hoari-se gant Sorj ARNOUX ha skignet eo bet 
gant Roazhon-Breizh d'an 8 a viz Here 1941.
(ABEOZEN, Istor lennegezh vrezhonek an amzer-vremañ, p. 168).
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LANGLEIZ

Sul Fask ar Gelted

Keltia.

Keltia.

Dispartiet e oa da vugale etre meur a vroad en Iwerzhon, e Bro-Gembre, hag
e Bro-Skos, en Enez-Vanav hag e Breizh - Breizh-Vihan, hor Breizh-ni...

Ankounac'haet gant al lod brasañ al liammoù a garantez o dije dleet o 
stagañ an eil re ouzh ar re all.

Er stad reuzeudik-se o deus bevet e-pad kantvedoù ha kantvedoù sammet ma 
oant gant ur c'housked re heñvel ouzh kousked ar marv.

Hiziv avat eo deut mare dihun Keltia.

Deut eo da Sul Fask, o Keltia.

Hengist, Hengist, roue trubard, c'hwitet ec'h eus war da daol. Mibien ar 
re az poa lazhet war lann Kêrgaradog o deus en em dolpet adarre en-dro d' an 
derwenneg kozh.

Breudeur omp, breudeur omp,
An hevelep laezh hon eus sunet.
Ha setu dirak hon daoulagad, digor-frank bremañ,
Setu ma ruzell ar mor sin en-dro da rouantelezh Keltia, 
Setu ma teuz an deñvalded hor gronne abaoe keit-all, 
Setu
Heol hor frankiz adc'hounezet,
Heol hor Sul Fask.
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AR GELTED

Rannet e tle bezañ tud ar c'hoari e daou strollad : Breizhiz war an tu 
dehou, Kembreiz war an tu kleiz. Gwazed ha maouezed a zo mesk-ha-mesk. Gwisket 
eo ar wazed gant kabigoù gwenn e-giz Bro-Bagan gwechall, gwisket eo ar maouezed 
gant dilhad du, dispak eo o blev, war o divskoaz.

E penn pep strollad ez eus un displeger,

An displeger breizhat
Keltia, Keltia, na fromus e voe da blanedenn ! 

An displeger kembreat
Na skrijus e voe da istor, o Keltia !

An displeger breizhat
Istor ur bobl uhel, diskaret gant ar bed,

Ur breizhad all
Hogen a sav en-dro a-ziouzh an uloc'h

An displeger kembreat
Istor ur bobl roueel, dent da vezañ sklavez,



Ur c'hembread all
Hogen a nac'h plegañ d' he mac'homer :

An displeger breizhat
Istor ankenius ar Gelted.

An displeger kembreat
Istor frealzus ar Gelted.

An holl vaouezed, a-gevret
Hor gouenn venniget,

An holl gwitibunan, gwazed ha maouezed 
HOR GOUENN-NI !
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-I -
E yaouankiz ar Bed

An displeger breizhat
En amzer-hont, e rene ar Gelted war inizi Breizh-Veur hag Iwerzhon. Kerzhet o 
doa keit ha m'o doa kavet dirazo ur voudennig douar d' o dougen pelloc'h, 
pelloc'h c'hoazh, war-du ar vro estlammus-se ma 'z a bemnoz an heol d' en em 
guzhat enni.

Merc'hed ar strollad breizhat 
Tir Na 'Nog, tir ar re yaouank !

Paotred ar strollad kembreat
Tir Na 'Nog, tir ar sklerijenn !

An displeger breizhat
Douar an heol divarvel !

An displeger kembreat
Kerzhet o doa trema ar goulou, betek aodoù gouez ar c'hornog pellañ,

An holl, war un dro
Kerzhet o doa war-du an heol betek harzoù ar bed.

An displeger breizhat
Kerzhet o doa betek an dour, enebour o huñvreoù.

An displeger kembreat 
Ar mor,

An daou zispleger 
Ar mor divent,

An holl, war un dro 
AR MOR !...

*

An displeger breizhat
En amzer-hont, e oa dieub hor gourdadoù ha ne oa na mestr na sklavour en o 
zouez, breudeur a ouenn-roueel ma oant e gwirionez, gwir vibion da Lug-Hir-E-
Vrec'h.

An displeger kembreat
Brezelourien daer e oant, hogen barzhed dispar ivez. 
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An displeger breizhat

Dispont en emgannoù, n' o doa ket o far evel telennerien.

An displeger kembreat
Ar gened a garent a-greiz o c'halonoù,

An displeger breizhat
Ar gened a garent a-greiz o eneoù,

Ur plac'h yaouank
Kened o c'horfoù yaouank mistr ha dinamm, 

Ur paotr yaouank
Kened ar bed, ken yaouank all, astennet dirazo evel ur preizh a garantez.

An displeger kembreat
Kened an douar e-unan, ar c'hoadoù meur gleborek, m'en em guzh en o sol ur vuhez
kevrinus.

An displeger breizhat
Ar menezioù a-serz, skarnilet,

Ur plac'h yaouank
An traoniennoù strujus, goloet a vleunioù c'hwek o frond, 

An displeger kembreat
Kened al lannoù gouez, an erinoù-jibl digenvez hag, a-us d'an douar, braventez 
an oabl stergannek, o lintrañ en noz yen...

Ur plac'h yaouank all 
Evel ur vantell-roue.

An displeger breizhat
Ar stered, al loar hag an heol a garent,

An displeger kembreat
An tan, mab an heol, a garent dreist-holl,

Ur paotr yaouank
A garent hag a zoujent, e-giz ul loen ferv, doñvaet nevez 'zo, hag o c'hourdrouz
bepred lazhañ e vestr ;

Ur plac'h yaouank
An tan, arouez ar garantez, o sklerijenniñ hag o teviñ pep tra !

An displeger kembreat
Ar gurun, mab an tan, o strakal a-daol-trumm gant un trouz braouac'hus,
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An displeger breizhat

An dour a lazh an tan, ha kement tra a denn d' an dour : ar mor hag ar stêrioù 
en em daol en aberioù ar mor.

An displeger kembreat
Ar mor, ar stivelloù, ar glav hag an erc'h,

Ur plac'h yaouank
An erc'h, arouez pep tra glan war an douar !

An displeger breizhat
Ar gorventenn, o tufañ ar glav dirazi a-greiz he c'hounnar, 

An displeger kembreat



An avel, an avel, zoken, hep stumm na pouez, heñvel he galloud ouzh hini ar 
spered na c'heller na moustrañ na pakañ gant an dorn.

Ur plac'h yaouank all
Hag a zo kreñvoc'h, koulskoude, eget an dorn kreñvañ. 

An displeger breizhat
Holl nerzhioù kevrinus ar grouadelezh a garent,

An displeger kembreat
Holl nerzhioù ar bed a garent,

An displeger breizhat
En un Doue nemetken, krouer ar Bed a-bezh, e kredent, koulskoude,

An displeger kembreat
Un Doue unvan, un Doue madelezhus, 

Ar strollad kembreat
Ha leun a garantez evit e grouadurien. 

Ar strollad breizhat
Hag e lident e glod e sol ar c'hoadoù meur ; 

An displeger breizhat
En amzer-se, e veve ar Gelted en o frankiz, war inizi benniget Breizh-Veur hag 
Iwerzhon, ha ne blegent o glin nemet dirak o C'hrouer E-unan.

An displeger kembreat
En amzer-se, e oa dieub hor gourdadoù ha ne zoujent den na tra, nemet Doue.

An daou strollad a-unvouezh
En amzer-se e oant ar vistri war o bro.

- II -
Banvez Hengist

An displeger breizhat
Neuze, e c'hoarvezas, war zouar Kembre, un dra ker spouronus ma n' heller ket 
hen displegañ hep krenañ. Hengist, roue ar Saozon, nevez-dilestret e Breizh-
Veur, a zaveas kannaded trema Breizhiz evit kemenn dezho e c'hoant da skoulmañ 
gant o fobl darempredoù a gengarantez.

An displeger kembreat
Diboell a-walc'h e voe ar Vretoned evit fiziout er c'homzoù gwidreüs a zistilhas
an trubard. Da skoulmañ ar peoc'h etre an div boblad ez asantjont laouen mont d'
ur banvez meur a zlee bezañ lidet war lann Gêrgaradeg.

*

Ur paotr yaouank
Evit diskouez hor youl vat hag hor c'harantez, ez aimp diarm d'ar banvez-se !

Unan all
Diarm e vimp ivez !

An holl
Ha ! Perak e lavaras Eidiol, hor roue yaouank ar gerioù-se ?

Ur plac'h yaouank
E varv e-unan a sine, war un dro gant ur seurt emglev.

An displeger breizhat



Diarm e tlee bezañ pep kouviad, diarm e teuas ar Vretoned.

An holl
Met ar Saozon ne rejont ket.

An displeger kembreat
Ur banvez a zlee bezañ, hag ur banvez a voe. Ker e koustas, avat, d'hon tadoù ar
pred a rejont en deiz-se.

An holl
O banvez diwezhañ e voe evit kalz anezho.

Ur plac'h yaouank
Eidiol, Eidiol ! Ur follentez e voe dit ha d' az tierned yaouank mont diarm da 
Gêrgaradog, war c'houlenn ar roue saoz.
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An displeger breizhat

Feal e voe ar Vretoned d'o ger, ar Saozon avat ne voent ket...

Ur paotr yaouank
O c'hontilli-brezel o doa miret ganto e-kuzh..

An holl
Hengist, o roue trubard, a ouie mat perak

An displeger breizhat
Ur banvez a zlee bezañ hag ur banvez a voe... An Ankou an hini a aozas, 
koulskoude, ar meuzioù, 

Ur plac'h yaouank
A aozas ar meuzioù hag a astennas ar pladoù, 

An holl
Ar Saozon e skoazellas da zisterniañ an daol...

*

Ur paotr yaouank 
Evit 'ta, breudeur !

Unan all
Evit 'ta, breudeur, evit 'ta !

An displeger kembreat
Perak ne nac'hjont ket evañ ?

An displeger breizhat
Gwelloc'h e vije bet da Vreizhiz evañ o gwad o-unan eget chufere an trubard.

An displeger kembreat
N'o dije ket kollet o buhez gant kement a vezh.

Ur plac'h yaouank
Lazhet ma tleent bezañ evel oaned dizifenn,

An displeger breizhat
Troc'het o gouzoug dezho evel da borc'helled e-tal dor o c'hraou.

Ur paotr yaouank 
Evit 'ta, breudeur !

Unan all
Evit 'ta, breudeur, evit 'ta !
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An displeger kembreat

Siwazh, siwazh ! O gwad o-unan e oa a event gant ar gwin hag ar chufere rak, a-
daol-trumm...

An displeger breizhat
E-kreiz ar pred...

An displeger kembreat (o sevel e zorn)
E savas Hengist e zorn kleiz,

An displeger breizhat (o sevel ivez e zorn)
E savas Hengist e zorn kleiz,

(War wanaat eo bet ar goulou, muioc'h-mui, abaoe ur pennadig ; pa sav an 
displeger e zorn, an hanter eus ar c'hoarierien a sav o brec'h dehou d' ober van
da lazhañ pep hini e amezeg tostañ.)

An daou zispleger war un dro
Ha neuze, prim evel ul luc'hedenn, e sankas pep Saoz e gontell-vrezel e bruched 
ar Breizhad a oa en e gichen.

*

Ur paotr yaouank
Mammoù Kembre,

Plac'hed all
Plac'hed yaouank Keltia,

Ur plac'h yaouank
Na kriz e vo ho klac'har pa glevot an doare !

Unan all
Na bras e vo ho kañv pa glevot penaos e voe lazhet ar re a garec'h !

Plac'hed all
Penaos e voent lazhet gant Hengist, an trubard,

An holl blac'hed
Dre widre ha dre dreisoni.

*

An displeger kembreat
Ne voe ket lazhet an holl Vretoned war an taol, koulskoude, hag ar re anezho a 
c'hellas stourm kent mervel a lakaas meur a Saoz da gaout keuz d' e 
drubarderezh.
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An holl

Eidiol, hor roue yaouank, da gentañ holl. 

An displeger breizhat 
Ha n' hoc'h eus ket mui soñj eus Eidiol, Eidiol ar melegan, a sailhas, en ul 
lamm, war ar Saoz a grede e lazhañ, a dapas krog e treid e enebour, hag e lakeas
da droenniñ evel pa vije bet ur freilh !

An displeger kembreat
Hag a stourmas e-unan-penn, a-enep d' an holl, a-raok kouezhañ war an dachenn, 
tarzhet e galon gant ar striv.

Ur paotr yaouank
Meur a glopenn saoz a frailhas, avat, kent kouezhañ.



*

Ur plac'h yaouank
Eidiol, roue meurdezus, brezelour taer, gour yaouank dispont ha lirzhin, n' az 
kwelin mui biken.

Ur plac'h yaouank all
Eidiol, da vlev melen, Eidiol nerzhus ha gwevn, ne glevimp mui biken da c'hoarzh
laouen, e-kreiz hon ebatoù.

Ar baotred yaouank hepken 
Na da c'hoarzh yud, an emgannoù.

An holl
Ne glevimp mui da gan-emgann o sevel uheloc'h eget tousmac'h ar c'hrogadoù 
krisañ.

Ur vaouez kozh
Estregedout a varvas, neoazh, en emgann-se, Eidiol ! Va mab-me a lazhjont ivez.

Ur plac'h yaouank
Va muiañ-karet a lazhjont, war un dro ganit, roue Eidiol.

Ur vaouez kozh
Leun a wad e oa e c'henou.

Ur plac'h yaouank
Digor-frank e oa chomet, avat, e zaoulagad evel da damallout d' e vuntrer viloni
ur seurt marv

Ar baotred hepken
Nozvezh hir, nozvezh a anken, a welas drouziwezh ar Gelted !

An holl
Nozvezh a anken, nozvezh a spouron, a welas drouziwezh Keltia !
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*

Ur paotr yaouank
Brini, o nijal a-denn-askell en deñvalded, da belec'h ez it gant kement-se a 
vall hag a jourdoul ?

Mouezh un den, er pelloù, o komz en anv ar brini 
Da lann Gêrgaradog, dedennet gant al lazhadeg.

Ar paotr kentañ
Brini, o c'hournijal a-us da lann Gêrgaradog, brini, lavarit din petra welit du-
hont, en amc'houlou ?

Mouezhioù all, er pelloù 
Kelanoù ha kelanoù a welomp,

Ar vouezh kentañ
C'hwez ar gwad hon dedenn du-hont.

Mouezhioù all
Kelanoù ar Vretoned lazhet a spurmantomp, met korfoù saoz a welomp ivez. Pa vo 
dihunet ar vezverien, ha pa vo dilezet an dachenn.

Ar vouezh kentañ war un dro gant mouezhioù all 
E krogo hor pred-ni.



*

An displeger breizhat
Gwa an neb na c'hello ket sevel warc'hoazh d' ar ruzell veure ! Drailhet e vo, 
kig hag eskern, gant ar brini lontek.

An displeger kembreat
Ra vo milliget da anv, tachenn Gêrgaradog, tachenn ar banvez-se a zeuas da 
vezañ, dre dreisoni ar Saoz, tachenn al lazhadeg krisañ a voe biskoazh er bed.

An holl
Kêrgaradog, ra vo milliget da anv !

An displeger kembreat
Ra vo milliget, dreist-holl da anv, o Hengist, a ijinas un irienn ken vil,
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An displeger breizhat

Drezout-te, Hengist, e lammas ar gwalleur war hor bro dizifenn.

An holl baotred
Drezout e voe kemmet tonkadur ar Gelted.

An displeger kembreat
Bez e c'hellez leñvañ war da vibien lazhet, o Kembre ! 

An holl verc'hed
Ha war da verc'hed en argoll.

An daou zispleger war un dro
War da vibien lazhet e c'hellez leñvañ, o Kembre !

An holl gwitibunan
War da frankiz kollet eo e leñvomp ni.

- III -
Tec'h ar Gelted diouzh Bro-Gembre

An displeger kembreat
Da heul banvez Hengist, en doa lazhet, dre dreisoni, an darn vuiañ eus o fennoù-
brezel, e voe trec'het Breizhiz. Darn anezho, goude un hir a stourm, a glaskas 
repu e lodenn baourañ an Enezenn ; divroañ a reas an darn all.

Ar strollad kembreat
En tu-mañ d' ar mor e chomas hon tadoù,

Ar strollad breizhat
Hon tadoù-ni a dreuzas ar mor yen.

An displeger breizhat
Kimiadiñ a rejont diouzh ar re a garent. An noz a oa c'hoazh anezhi pa grapjont 
war vourzh o listri ; listri bihan ha sammet ken pounner ma c'hellent, a-boan, 
chom war-c'horre an dour.
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Ur plac'h

Sklasañ a ra va gwad em gwazhied pa welan ar bigi-se, karget gant ar re a garan,
o pellaat diouzh an aod.

(En em zispartiañ a ra goustadig an daou strollad an eil diouzh egile. A 
bep tu d' al leur-c'hoari e chomo pep hini anezho, adal neuze.)

An displeger kembreat



Anken ha glac'har ! Setu ma vo rannet hor gouenn e daou-hanter ; setu ma vo 
diframmet diouzh ar c'hef kozh e skourroù yaouankañ.

Ur paotr yaouank 
Glac'har ha kañv, setu ma vo dispartiet ar breur diouzh e c'hoar !

Ur vaouez yaouank
Setu ma vo dispartiet ar vamm diouzh he bugale !

Ur paotr yaouank
Doue d' ho tiwall, c'hwi a chom war an aod-mañ dre garantez evit bro ho kavell !

Ur gwaz
Doue d' ho tiwall, c'hwi a guita kement tra a garit, war riskl ho puhez, evit 
bevañ en ho frankiz en ur vro dianav.

Ar strollad kembreat
Pell diouzh krabanoù ar Saoz alouber !

Ur gwaz all
Doue d' ho tiwall, c'hwi a nac'h kilañ rak an Enebour...

Ar strollad breizhat
Hag a zifenn ho touar, moudenn ha moudenn.

*

An displeger breizhat
War ar mor emaint bremañ, e-kreiz an deñvalded. Pa savo al lusenn ha pa splanno 
adarre an heol pet anezho a spurmanto an douar ma luskont davetañ fenoz ?

An displeger kembreat
Pet anezho a vo beuzet fenoz gant ar gorventenn a sav war-du ar reter ? Un ifern
a dan o lusk trema an aod, un islonk-dour a c'hortoz o listri en doñvor.
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Ar wazed

Nag a vigi kollet a-raok tizhout an aod !

Ar gwragez
Nag a listri na dizhint nepred aod ebet !

Ur plac'h yaouank
Pelec'h emañ an hini a garan ?

An displeger breizhat
Meur a ozhac'h kadarn a vo beuzet bremaik o klask saveteiñ e wreg yaouank.

An displeger kembreat
Meur a vrezelour taer a vo trec'het gant kreñvoc'h egetañ, o tifenn a-enep d' an
Ankou an hini a oa an nesañ d' e galon. 

Ur plac'h
Ha meur a vamm yaouank, tamolodet e sol ur vag en argoll, a glasko en aner 
astommañ, war he divronn noazh, he c'hrouadurig marv.

Ur plac'h all
Lez-me da vont d' ar strad, hogen salv hor c'hrouadurig, mar gellez !

Ur gwaz
A-gevret e varvimp, neuze, kalon-ouzh-kalon !

Ur paotr yaouank
Merc'hed Keltia, merc'hed yaouank Keltia, gwenn ho tivjod, glas ho tiweuz, na 



sellit ket ouzhimp e sol an amc'houlou gant seurt daoulagad leun a heug hag a 
spont !

Ur gwaz
En em gannet hon eus kadarn, n' hon tamallit ket ma varvomp !

Unan all
Merc'hed Keltia, merc'hed yaouank Keltia, a ziskenno, blin ha disliv, betek an 
traoniennoù teñval en em led e strad ar mor yen, n' omp ket kiriek d' ho jahin.

Unan all c'hoazh
Hor gwad hor bije roet, ez-laouen, evidoc'h.

An daou zispleger war un dro
Hengist, Hengist ! Ra vo milliget da dreisoni !

An holl
Ra vo milliget da drubarderezh, o Hengist !

 -IV -
Ar stourm adarre evit ar frankiz

An displeger breizhat
Dilezet ganto Breizh-Veur, e klaskas hon tadoù kozh ur repu sioul war aodoù 
gouez Arvorig. Un douar damheñvel ouzh an hini o doa kuitaet a gavjont en tu-mañ
d' ar mor, hogen ne c'helle ket an dec'hidi ankounac'haat bro o c'havell.

Ur plac'h
Hiraezh, hiraezh o doa da erinoù glas Iwerzhon, da aodoù Bro-Gembre, Alba, 
Kernev pe Vanav.

Unan all
Ha bep gwech ma sanke an heol er mor sin, e parent o selloù war-du ar C'hornog, 
hag e leñvent d' o breudeur chomet war ar ribl all.

An displeger kembreat
Mar ne c'helle ket ar Vretoned harluet war aodoù Arvorig ankounac'haat al 
liammoù o stage, korf hag ene, ouzh ar re a oa manet en tu all d' ar mor, ne 
c'helle ket muioc'h ar Vretoned, chomet e Bro-Gembre, ankounac'haat o breudeur 
forbannet.

Ur gwaz
Ha bep gwech ma save an heol a-us da venezioù Breizh-Veur, e troent o selloù 
war-du ar Reter, hag e soñjent, gant melkoni, en dec'hidi.

An displeger breizhat
Stourm a rae, koulskoude ar re-mañ a-enep d' o flanedenn, hag el lec'h ne greske
nemet lann ha strouezh, el lec'h ne veve nemet loened ferv, arzhed, houc'hed-
gouez ha bleizi, gant harp ar venec'h santel o doa o ambrouget, e savjont ur 
vroad nevez.

An displeger kembreat
Hag e koun Breizh-Veur...

An displeger breizhat
Breizh-Vihan, hor Breizh-ni, a rejont anezhi.

Ur vaouez
Ha douster al lezenn gristen a vleunias war aodoù gouez Arvorig.
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An displeger breizhat

Ha dre ar bed a-bezh e teuas anv Breizh da vezañ brudet dre galonegezh he 



mibien, dre gened ha koantiz he merc'hed, dre zouster ar vuhez a rene enni he 
bugale.

An daou zispleger war un dro
Na bourrus e oa d' ar galon bevañ ennout, en amzer-se... An holl gwitibunan
O Breizh !

*

An displeger breizhat
Siwazh ! Siwazh ! Goude brezelioù nevez, ken kriz all, e voe trec'het ivez ar 
Vretoned gant o enebourien.

An displeger kembreat
Na leñvit ket war ho tonkadur, Arvoriz, ne voe ket gwelloc'h hon hini ! Kernev, 
Breizh ha Kembre, Manav, Iwerzhon hag Alba.

An holl
Keltia a-bezh,

An displeger kembreat
A c'houzañvas an hevelep jahin.

An displeger breizhat
Un nozvezh a anken, un nozvezh a gañv, en em ledas, neuze, war hor bro hag a 
guzhas en deñvalijenn torfedoù an trec'hour.

An displeger kembreat
Torfedoù hudur, a-enep d' ur bobl na c'helle mui en em zifenn, staget ma oa, 
evel ul loen o c'hortoz kontell ar c'higer.

Ur plac'h yaouank
N' in ket ganeoc'h, nann, n' in ket ! D'ar pec'hed e klaskit va dougen !

Ur vaouez
Daoust ha ne savo hini ebet ac'hanoc'h, mevelien, evit difenn ho c'hoarezed ?

An displeger breizhat
Meur a unan eus da vibien a varvas, koulskoude, evidout Keltia ; hogen petra 
c'hell kalonegezh un dornad tud, hepken, e-mesk un engroez a sklavourien na 
gavont ket diaes, zoken pouez o chadennoù,
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Ur gwaz

Hag a azeul an enebour a laeras diganto betek eñvor o anv a bobl ?

An displeger kembreat
Er fankigell e vo stlejet, hiviziken, ar re a varvo evidout Keltia, hag el lec'h
ma kouezhint e vo lezet o c'horfoù da vreinañ.

Ur plac'h
Ha ne vo evito na dour benniget na bleunioù, 

Unan all
Na pedennoù zoken,

Ar maouezed hepken
Difennet ma vo ouzh o c'herent derc'hel soñj anezho. 

An displeger breizhat
Evel-se, kantved goude kantved, e tiskennas hor gouenn an hent war-ziribin, an 
devalenn risklus, a denn, betek sol an islonk, ar pobloù en em renav int-o-unan.

An displeger kembreat



Da vistri a c'hell fougeal, Keltia gozh : peadra o deus d' hen ober. Pezh 
dilhad, goude pezh dilhad, da lakaet o deus en noazh-pilh dirazo, ha setu n' 
ec'h eus mui na glac'har na mezh, zoken, ouzh da stad reuzeudik.

An displeger breizhat
Da chadennoù a c'hellont lemel hep riskl ebet, bremañ m' o deus laeret diganit 
da ene.

- V -
Sul Fask ar Gelted

An displeger breizhat
Doue, c'hwi hag a voe staget ouzh ur groaz hag a c'houzañvas ar marv dre 
fallagriezh Mab-Adam, daoust ha n' en deus ket redet ho kwad, a-boulladoù, evit 
kement tachenn, evit kement moudennig-douar, ma vev warni un den ?
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An displeger kembreat

Krist, c'hwi hag a salvas ar bed, sellit ouzh ar Gelted oc'h astenn tremazoc'h o
daouarn karget a chadennoù.

Ur plac'h
C'hoant dezho distanañ o diweuz skarnilet, er stivell a vuhez a strimp eus ho 
pemp gouli.

An displeger breizhat
Piv a c'hellfe terriñ ar sec'hed o losk, keneve an Hini a zasprenas ar bed diwar
goust E Wad e-unan ?

An displeger breizhat
Piv a c'hellfe o dieubiñ, mar dinac'h ar C'hrist hen ober ? 

An holl
Keltia, Keltia ! Daoust ha n' out ket bet dasprenet, te ivez gant E Varv ?

An displeger breizhat
Dasprenet out bet, koulskoude, ya ! dasprenet out bet gwechall-gozh... nemet e 
vo ret dit bezañ astennet Eveltañ war ur groaz,

An displeger kembreat
Ha bezañ badezet gant da wad da-unan, dre zaouarn rust da vourevien,

An displeger breizhat
Ha bezañ dibradet ha savet er vann etre an douar hag ar c'hogus,

An displeger kembreat
Ha gouzañv mil jahin un dremenvan heñvel ouzh E Hini,

An holl
Ha mervel evel ma varvas,

An displeger breizhat
A-raok bezañ lodek en aberzh da Salver ha dasorc'hiñ Gantañ d' an trivet deiz...
Rak, evel ar Christ o stlepel e vaen-bez ouzh fas yen an Ankou, e-giz ur 
jotadenn,

Ur vaouez
Da ruzell-veure Sul Fask.

An displeger breizhat
Te ivez, Keltia, war-lerc'h jahinoù ur Gwener-ar-Groaz a bado kantvedoù ha 
kantvedoù, e tasorc'hi d' an trivet deiz,

An holl



E tasorc'hi 
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An displeger breizhat

Hag e stlepi ouzh treid da vourevien al liñsel reutaet gant da wad a c'hronne da
gorf merzheriet !

An displeger kembreat
Ha noazh-glan ha disgwall, e savi eus da vez,

An displeger breizhat
Ken yalc'h ha ken yaouank ha gwechall,

An displeger kembreat
Yac'hoc'h ha yaouankoc'h eget na voes nepred,

An displeger breizhat
Hag e kerzhi er sklerijenn a splanno a-nevez, war ar bed dasprenet.

*

An holl, war un dro (a-benn ur pennadig amzer) 
Burzhud ha marzh !

Ur vaouez
Keltia !

Ur vaouez all 
Keltia !

An displeger breizhat
Da vourevien o deus brudet re brim keloù da dremenvan.

An displeger kembreat
N' out ket marv c'hoazh, o Keltia.

Ur vaouez
Ne varvi ket a-raok endevout sevenet ar blanedenn bet tonket dit, a-holl-
viskoazh, gant Mestr pep Tonkadur.

An holl
Rak ur blanedenn dispar ac'h eus c'hoazh da seveniñ, Keltia,

An displeger breizhat
Da blanedenn a bobl.

An displeger kembreat
Ur blanedenn dispar, peogwir e vo dibar.

Ur vaouez
Dibar... evel hini kement poblad a zo.

An displeger breizhat (a-greiz-holl, evel oc'h hopal) 
Hengist ! Hengist ! Gwan eo bet da drubarderezh.
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An displeger kembreat

Ya, gwan eo bet da fallagriezh, roue Hengist.

An displeger breizhat
Mibien ar re a lazhis war lann Gêrgaradog o deus en em dolpet adarre, yac'h ha 
lirzhin, e gwaskedenn an derwenn end-eeun a felle dit distrujañ da viken.

(Tammig-ha-tammig, e ya ar sklerijenn war greskiñ, o tizoloiñ a nebeudigoù



ur pikol derwenn, hag a oa chomet, betek neuze, en deñvalijenn, a-dreñv d' ar 
c'hoarierien. Lufrus eo he delioù liv-aour, ken e seblantont teurel elfennoù, e-
giz ur skodenn entanet.)

An displeger kembreat
Sell ouzh he skourroù adkresket, o veskañ en avel o deliadur ramzel. Ne c'hello 
mui, hiziviken, bouc'hal ebet o diskar adarre.

Ur vaouez
Arouez hon tonkadur e oa.

Ur vaouez all
Arouez hor planedenn da zont eo.

(En em dolpañ a ra an holl, startoc'h-startañ.)

Ur paotr hepken 
Breudeur omp !

An holl gwitibunan 
Breudeur omp !

Ur plac'h hepken 
Breudeur ha c'hoarezed.

An displeger breizhat
An hevelep tad hon eus bet,

An displeger kembreat
Laezh an hevelep mamm hon eus sunet,

An daou zispleger war un dro
An hevelep gwad a red en hor gwazhied,

Ar strollad breizhat
An hevelep yezh a gomzemp gwechall,

Ar strollad kembreat
Ur yezh damheñvel a gomzomp c'hoazh.
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An holl

Unanet adarre en ur boblad hepken, ne c'hello den na tra hon dispartiañ mui.

(Mont a ra ar sklerijenn war greskiñ c'hoazh.)

An displeger kembreat
Setu ma ruzell al lijor a-us da vor Keltia.

An displeger breizhat
Setu m' en em ziskouez, erfin, an heol hon doa kement a c'hoant dezhañ e noz hon
anken.

An displeger kembreat
Tizhout a ra dija aodoù glas Iwerzhon.

Ur vaouez hepken 
Sevel a ra c'hoazh.

Ur paotr hepken
Plavañ a ra, bremañ, e poent uhelañ e redadenn.

Ur vaouez hepken
Ren a ra e-kreiz an oabl sin, e barr e sked dallus.



Ur paotr hepken
Sklerijenniñ a ra, eus ur penn d' ar penn all, douar santel Keltia.

Ar maouezed hepken
Ra vi meulet mil gwech, steredenn a vuhez !

An daou zispleger war un dro
Heol hon dihun,

Ar baotred hepken
Heol sakr hon dasorc'hidigezh,

An holl gwitibunan
HEOL HOR SUL FASK.
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Tugdual KALVEZ

Dishualadur

Ne ouzon nag an deiz nag an eur
Daleañ a ray va breudeur
Koulskoude dichistret e vo an dorchenn 
Damwelout a ran predadig ar c'hanedigezh 
Ne zegouezho ket evel ul laer
Ar frouezhenn hañv en em zistago he unan
Ne ouzon nag ar bloaz nag ar miz
Petra a ra va diouiziegezh
sanket e bd va diarvar
p' emañ an toaz o sevel e pep lec'h
hag e ouzon e vo e penn an hent
an devezh am eus hiraezh da welout.
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Yann-Ber PIRIOU

MA DAOU BARZHONEG KARETAÑ

Kreskiñ a rit a-wel dremm
daeoù seder d' an dizesper
Ijinañ a rit bemdeiz dibaouez
klotennoù nevez d' al levenez
Balbouzat a rit gant poan ha gant aked 
gerioù serzh ar parlant berzet
ha bannañ
pontoù a sklerijenn
etre bed an anaon hag hini ar re vev 
Gant ho taoulagad glas
Gant ho taoulagad gwer
ho pizajoù brizhellet a bikoù panez 
Gant ho c'hoarioù trouzus
enkrez ho sioulañsoù
hag ho sebezennoù divent
Gant divergontiz ho c'hoarzhoù-koach

Ma daou barzhoneg karetañ 
Ma barzhonegoù nemeto 
a-benn nebeut
c'hwi eo o savo

evel ma plijo deoc'h.
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Goulc'hen KERVELLA

C'hoariva brezhoneg e Bro Bagan

Tri bloaz 'zo e skrive Loeiz Andouard e-barzh " Al Liamm " diwar-benn ar 
C'hoariva brezhonek : « E Breizh ne weler netra o tont war an dachenn estreget 
pezh a ra ar radio ur wech an amzer hag ar pezhioù a zispleg paotred ha merc'hed
Beilhadegoù Treger ». D' ar poent-se edo L. Andouard o tisplegañ pezhioù-c'hoari
brezhonek e Pariz ha fallgaloniñ a rae o welout ne gemere ket ar Vretoned skouer
diwarnañ.

E 1972 eo e skrive kement-me hag abaoe memes tra ez eus bet gwellaenn e 
stad hor c'hoariva. Kendalc'het o deus ar radio ha Strollad Maria Prat da 
zisplegañ pezhioù ha gwelet ez eus bet un nebeud strolladoù nevez o tifoupañ 
amañ hag ahont dre ar Vro. Da gentañ-holl e ranker reiñ meuleudi da baotred ha 
merc'hed kozh Sizun - holl anezho en tu all da 50 vloaz - hag o deus savet daou 
vloaz 'zo " Kanfarted laouen an Arre ", ur strollad renet gant an itron Manac'h 
hag a zo ivez ur c'hoarierez eus ar c'hentañ. C'hoari a reont pezhioù savet 
ganto o-unan, o tennañ d' ar vuhez war ar maez gwechall da vare o yaouankiz. 
Daou vloaz 'zo ivez eo bet savet ar CDUB, da lavarout eo Strollad C'hoariva 
Brezhonek Skol-veur Brest - ar strollad hag en deus graet an hirañ a drouz 
betek-hen. Fellout a ra d' ar strollad-se adsevel hor c'hoariva broadel hag e 
lakaat skoaz-ha-skoaz gant c'hoariva ar broioù all. Ur c'haer a labour eo 
hennezh a dra sur hag a c'houlenno youl ha gred a-barzh bezañ kaset da benn. 
Warlene ez eus bet c'hoariet daou bezh gant ar CDUB : " Egile " gant P. J. 
Helias ha " War Varc'h d'ar Mor " gant Synge. Ar bloaz-mañ o deus paotred ha 
merc'hed Strollad Brest kempennet daou bezh-c'hoari all : " Ki-luks " (pe Un 
nozevziad gant re Bariz), troet diwar ar saozneg, ha " Karantez droug, karantez 
kriz " gant Bryn Williams, troet diwar ar c'hembraeg. Diouzh an amzer vremañ eo 
an daou bezh-se tra ma oa troet re warlene war an amzer dremenet. Perak bezañ 
aet da estrenvro da glask danvez o fezhioù-c'hoari a lavaro lod, pa 'z eus 
pezhioù brezhonek e-leizh ha n' int ket bet c'hoariet c'hoazh kaer-meurbet lod 
anezho koulskoude. Un dra all a zo gwir avat : n' eus den ken o skrivañ pezhioù 
e yezh ar Vro - dre ma ne vez ket c'hoariet ar pezh a vez skrivet.
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Strollad ar Vro Bagan zo bet savet ar bloaz-mañ. Kempennet en deus " 

Kleñved an Togn " gant J. Priel hag e zispleget e Bro-Leon dreist-holl. Amañ da 
heul e kavor ur guchenn notennoù diwar-benn al labour kaset da benn gant ar 
strollad-se - peseurt mat a c'heller tennañ dioutañ ha peseurt rebechoù a 
c'heller ober dezhañ. Ur c'helc'h keltiek eo bet Oaled ar Vro Bagan er penn-
kentañ. Emdroet he deus goude-se d' ur wir Oaled vreizhek, kuit a folklorachoù 
evit an douristed. War sonerezh, kan ha dañs ar Vro Bagan he deus labouret 
betek-hen. Ar bloaz-mañ avat eo chomet sac'het ar strollad sonerezh evit ur 
pennadig amzer ha roet ez eus bet lañs d' ar c'hoariva. E miz Here 74 eta e voe 
savet ar strollad ha dibabet Kleñved an Togn. Setu aze ur pezh-c'hoari farsus 
hag a rofe tro da 7 den da c'hoari. Un dra vat eo marteze degas istor Kleñved an
Togn da soñj da lennerien " Al Liamm ". - An Togn, ur pesketaer a Vro Dreger, a 
zo bet tapet gant ur c'hleñved souden ha kevrinus p' edo o vont d' an aod diouzh
ar mintin. N' eo ket gant ar medisin, an Itron Leskoualc'h, deut d' ober war e 
dro, e vezo degaset ar pare dezhañ, gant ur sorserez kozh ne lavaran ket. 
Ouzhpenn an 3 den meneget aze ez eus 4 dudenn all : Marc'harid, gwreg an Togn, 
un diskramailh a vaouez, pennkaoz da gleñved he gwaz ; Koneri ur martolod kozh 
war e leve ; an Intañvez, un amezegez yaouank : ha Fañchig, mab an tiegezh. Setu
aze berr-ha-berr danvez ar pezh-c'hoari hag an dudennoù a gaver ennañ.

Talvezout a ra Kleñved an Togn ar pezh a dalvez ha netra ken. Arabat klask
ur ster uhel gantañ. Ne glask ket Jarl Priel brammat uheloc'h eget e reor. Ur 
pezh-c'hoari farsus ha poblek ez eo. Rebechoù a c'heller ober dezhañ. C'hwez ar 
c'hozh zo gant traoù 'zo, ur voraliezh diamzeret e fin ar pezh... Un digempouez 



a zo ivez ennañ - un tech ha n' omp ket deut a-benn da ziverkañ gant ar 
c'hoari : an tri-c'hard kentañ a zo bev-buhezek - ha gwanoc'h un tamm mat eo ar 
c'hard diwezhañ. Arabat avat lakaat re a vec'h war pezh J. Priel - pezhioù mat a
zo gantañ ivez. Ur pezh leun a vuhez ez eo - skrivet en ur yezh pinvindik-mor, 
gros an tamm anezhi a-wechoù. C'hoarioù-leur eus ar c'hentañ a zo ennañ ivez - 
hini an tamm saovon o vezañ ur bennoberenn a hini, d' am soñj.
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Ingalet e voe ar perzhioù etre ar c'hoarierien ha dao d' ar c'hoari - 

siwazh ! Berr e chomas meur a hini, divarc'het m' edont gant ar c'hoari e 
brezhoneg. Ne oant ket holl brezhonegerien vat ha forzh penaos ober c'hoariva n'
eo ket ken aes ha lavarout chou d' ur yar. Klask c'hoarierien all hon eus ranket
ober ha 'benn-ar-fin e krogas da vat ar pleustradegoù ganeomp. Bremañ ne oa 
nemet brezhonegerien er strollad war bouez 1 pe 2 zanvez-brezhoneger. Kristina 
Roudaut a oa fiziet enni c'hoari Marc'harid ; Y. B. Premel, an Togn ; Nikol 
Vourc'h, an intañvez ; M. T. Ar Borgn, ar medisin ; Marivon Berthou, merc'h ar 
Moal ; H. Morvan, Fañchig ; ha G. Kervella, Koneri gozh.

N' eo ket ken aes Kleñved an Togn da c'hoari hag e c'heller krediñ. Setu 
aze ur pezhig embannet gant " Al Liamm " e 1952 e stumm ul levrig - 25 pe 30 
pajennad brezhoneg a zo ennañ - met un eur-horolaj e pad ar pezh-c'hoari pe un 
tammig ouzhpenn. Alies e vez 5 pe 6 den asambles war al leurenn hag aze e ranker
taoler evezh kuites da gaout ur c'hoari digempenn. Etre 20 ha 25 vloaz edo ar 
c'hoarierien ha mar deo aes a-walc'h c'hoari un den e-kreiz e vrud, un afer all 
ez eo pa ranker kemer neuz ha komz ur c'hozhiad a 80 vloaz pe hini ur c'hrouadur
a 12 vloaz. Gouzout en em zalc'her war al leurenn, c'hoari gant ar c'horf koulz 
ha gant an teod setu arz ar c'hoariva. N' oûn dare ha mat eo bet Kleñved an Togn
er c'heñver-se. Alies hon eus ranket c'hoari war ul leurenn reuzeudik ha 
digempenn eo bet hor c'hoari a-wechoù dre-se. Arabat bezañ re chalet gant ar 
gudenn-se pa sell ouzh ur pezh fentus - evel ma teu e teu, kea !

Da sadorn e veze pleustradeg ganeomp hag e brezhoneg penn-da-benn. Ar 
reolenn-se hon eus dalc'het strizh dezhi betek ar penn daoust da lod da vezañ re
dechet da vont war ar galleg. Ur gentel vrezhoneg eus ar re wellañ eo ar 
c'hoariva ha gwellaet o brezhoneg o deus an deskarded a oa er strollad. « N' eo 
ket dav bezañ brezhoneger evit ober c'hoariva, » a skrive L. Andouard. Evel just
n' eus ket da dortal pa ne c'heller ket ober mod-all. Kalz gwelloc'h eo avat pa 
c'heller kaout brezhonegerien.
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Tro a zo ket bet da lenn war Pobl Vreizh n' eus ket keit-se c'hoazh n' eo 

ket tomm tamm ebet al Leoniz ouzh ar c'hoariva ha diaes-spontus eo sachañ anezho
d' ar c'hoariva brezhonek. Bep tro avat m' hon eus c'hoariet ni e Bro Leon hon 
eus bet ur guchennad vrav a dud. Marteze dre m'hon eus gouezet an tu d' en em 
gemer - da belec'h mont da c'hoari - pegoulz ha penaos ober. Re abred eo 
c'hoazh, d' am meno, esperout kaout ur « publik » evit ar c'hoariva brezhonek e 
parrezioù Breizh-lzel - da lavarout eo tud hag a zeufe a-ratozh-kaer da arvestiñ
ouzh pezhioù brezhonek. Bezañ deut da c'hoari e salioù Loukournan, Kerlouan pe 
Landeda, setu aze fazi ar CDUB An dud diwar ar maez ne zeuont ket d' ar bourk 
ken da arvestiñ ouzh seurt abadennoù. - hag ar vourkiz ne reont ket foutre kaer 
gant ar brezhoneg. Strollad ar Vro Bagan zo aet da c'hoari d' al lec'h m' emañ 
ar vrezhonegerien, war ar maez pe war an aod. « Mont da gaout ar bobl », setu ul
lavarenn hag a lakaio tud 'zo da skrignal ha koulskoude evit petra gwelloc'h 
eget evit ar c'hoariva e c'hell bezañ lakaet da dalvezout ? Ur skouer a gement-
mañ a roan amañ da heul. Ur sadornvezh e voe displeget en 2 bezh gant ar CDUB e 
bourk Kerlouan dirak un ugent bennak a dud. Ar sulvezh war-lerc'h edomp-ni o 
c'hoari e Plougerne. Dindan un loch e oa bet savet al leur-c'hoari, 3 remork 
lakaet skoaz-ha-skoaz. Un tamm bruderezh a oa bet graet er c'horn-bro da 
lavarout d' an dud e vije dañs-round goude an abadenn c'hoariva. Mat, dont a 
reas 150 a dud pe ouzhpenn. Da geñver pardonoù ha gouelioù ez eus bet c'hoariet 
ivez. Setu aze degouezhioù dispar evit displegañ pezhioù-c'hoari : eno e vez 
atav ur maread a dud. E Kerlouan da skouer hon eus c'hoariet da geñver pardon 
Sant-Egareg, ur pardon holl-vrudet er Vro Bagan. E miz Gouhere edo leun ar vro a
douristed. Ouzhpenn pemp kant a dud a oa chomet diouzh an noz. N' ouzon dare ha 



komprenet o deus ar c'hallegerien a oa eno - chomet int sioul ha dereat avat.

Berzh en deus graet Kleñved an Togn e-touez ar bobl, ha n' eo ket souezhus
dre ma 'z eo ur pezh farsus-kenañ hag aes-tre da gompren. Un tammig aon hon oa 
da vont da Gastell-Paol da c'hoari da geñver Gouel ar Brezhoneg. Eno e vije 
brezhonegerien desket ha marteze ne vije ket pezh-c'hoari Jarl Priel diouzh blaz
begoù figus 'zo. C'hoarzhadeg zo bet memes tra - ha traoù soutiloc'h zo bet 
komprenet eno.
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Un abadenn all a oa da vezañ e Kergrist-Moelaou. Goulennet e oamp bet da 

vont di da c'hoari gant ar Bleun-Brug. Asantet raktal hon oa graet rak kaout a 
ra deomp e ranker ober c'hoariva en un doare broadel - ha n' eo ket lec'hel. 
Diaesoc'h eo an hent-se evel just abalamour da gudenn ar rannyezhoù. Penaos 
bezañ intentet gant Breizh a-bezh ? Gant peseurt brezhoneg ober ? Ar CDUB a ra 
gant ur brezhoneg « standart » - ur brezhoneg-etre hag a vije komprenet el 
lodenn vrasañ eus ar vro. Evit se o deus dibabet pizh o gerioù hag o zroioù-
lavar ha klasket lakaat ar vigouterien hag al Leoniz da zilezel o distagadur a 
orin. Strollad Bro Bagan en deus graet gant al leoneg e-keñver distagadur. Evit 
pezh a sell ar yezh avat n' eo ket sur tamm ebet e vije leoneg. Tregerieg-rik eo
yezh Jarl Priel - saourus met diaes spontus da intent evit ar vrezhonegerien 
all. Cheñchet hon eus traoù 'zo met ul lodenn vat anezho a zo chomet tregerieg. 
Edomp da vont da Gergrist-Moelaou eta hag e ouiemp a-walc'h ne vijemp ket 
komprenet eno ma vije distaget leoneg ganeomp. Goulennet ez eus bet o ali gant 
tud ampart war rannyezh Kergrist ha cheñchet un nebeut gerioù hag an distagadur 
dreist-holl. Da zeiz ar Gouel en em gavas 800 a dud e Kergrist - azezet war al 
letonenn dirak karnel an iliz. Kanerien, sonerien ha konterien eus ar vro a oa e
penn-kentañ an abadenn. P' hon eus pignet d' hor zro war al leurenn e oa c'hwen 
en hor loeroù m' hen asur deoc'h. Gant mikroioù hon eus ranket c'hoari evit 
bezañ klevet gant ar bobl-se a dud. N' eus ket bet kement a c'hoarzhadeg hag e-
lec'h all - met chomet eo an arvesterien betek ar fin memes tra. Mall a oa 
warnomp, anat deoc'h, gouzout hag-eñ e oa bet komprenet hor brezhoneg ganto. 
Dizingal a-walc'h eo bet komprenet ar c'hoarierien. Ar pep brasañ koulskoude a 
zo bet intentet mat.

Ar c'hinkladur-leurenn a zo bet ur gudenn all evidomp-ni. Daoust ha ret e 
oa kaout unan ha peseurt hini kaout. Ar simplañ ar gwellañ hor boa soñj ober. 
Stegnet e voe danvez-seier-patatez war ur framm koat skañv ha lakaet e foñs al 
leurenn. C'hwec'h panell a oa anezho - ha difrae-kenañ da blegañ-displegañ. 
Dirak ar c'hinkladur-se e veze c'hoariet. Evit diskouez edomp e-barzh ti ur 
pesketaer hor boa lakaet un nebeut traoù arouezius : ur c'havell-kranked, ur 
roued dispaket hag ur roeñv harpet ouzh ar voger. Ouzhpenn-se e oa un daol, 2 
gador, ur bank ha setu tout. 
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Jarl Priel e digoradur e bezh en deus deskivet dre ar munud diabarzh ti ur 
pesketaer. Diaes-spontus e vije bet sentiñ outañ : un torr-penn e vije bet aozañ
ar c'hinkladur-se hag ur c'harr-samm eo a vije bet ret deomp kaout evit kas-
degas anezhañ. Gwelloc'h e oa ganeomp ober hor mat eus alioù R. Hemon 'barzh ur 
" Breizhad oc'h adkavout Breizh " : « evit peorien eveldomp ar marc'hadmatañ ar 
gwellañ... » (" Arz ar C'hoariva "). N' edo ket re garget al leurenn ganeomp eta
ha ne vezemp ket strobet gant an arrebeuri. Mat, daoust da se ez eus ket kavet 
abeg en hor c'hinkladur. Ha mat eo lavarout krak-ha-berr ar pezh a soñjer. Traoù
- ur bern traoù zo da zeskiñ ha n'eo nemet dre vurutellañ e vezo degaset 
gwellaenn e stad hor c'hoariva. Burutellañ, ha n' eo ket pismigañ. Rebechet ez 
eus bet deomp c'hoari dirak kozh seier-patatez pa vije bet ken brav kaout karnel
an iliz-mañ-iliz, pe me oar, da ginkladur naturel. A c'hell bezañ ! Ar bloaz-mañ
n' hon eus ket pouezet a-walc'h war ar gudenn-se. Ur wech nemetken hon eus 
c'hoariet gant ur c'hinkladur naturel. E Chapel Landouzen e oa, dirak ur voger 
vein gwenn-kann. Diginkl e oa ken e oa. Gwellañ tro e-keñver kinkladur-leurenn 
eo bet, evit doare.

Hag ar bloaz 'zeu hag en amzer da zont ? Soñj hon eus kendalc'her gant al 
labour boulc'het ar bloaz-mañ - daoust ma 'z eo diaes kaout ar memes 



c'hoarierien eus ur bloaz d' egile. kalz anezho studierien ha ne c'hellint ket 
marteze chom er vro ur wech echuet o studioù ganto. Daou dra a ranko bezañ graet
fae warno : ar c'hoariva-patronaj hag ur c'hoariva evit intellektualed. Ur 
c'hoariva poblek a vezo hor pal - da lavarout eo ur c'hoariva evit pobl Vreizh -
desket pe zizesk war he yezh hag he broadelezh. « Mat eo pezh a rit met ret eo 
bremañ lakaat muioc'h a vennozioù en ho pezhioù », a zo bet lavaret deomp e 
Kergrist. « Pezhioù engouestlet pe get », a c'heller lenn e niv. 65 " Pobl 
Vreizh ". Moarvat ez eo bezañ engouestlet dija c'hoari e brezhoneg pe kaozeal 
brezhoneg an deiz hiziv. Met daoust hag eñ eo trawalc'h ? C'hoari n' eus forzh 
petra gant ma vezo e brezhoneg ? Ne gav ket din. Ur benveg e tle bezañ ar 
c'hoariva evit ar broioù gwasket. Ur benveg evit dihuniñ, emskiantaat hor Pobl -
ma n' eo ket re ziwezhat c'hoazh.
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Dont a ra en-dro war-c'horre ar c'hoariva en hor Bro goude un hir a gousk.

Daoust hag e tihuno da vat, pe kouezhañ a raio adarre er c'housked - ar pezh a 
vije ar marv evitañ ? Deomp-ni eo da labourat. Ra gendalc'ho ar strolladoù a zo 
dija anezho da gempenn pezhioù-c'hoari - ra vezo savet strolladoù e pep lec'h - 
ha marteze un devezh bennak e savo kan un alarc'h e-touez ragacherez an houidi 
».

WANIG HA WENIG
kelaouenn daouviziek evit ar vugale
Priz an niverenn : 1,50 lur
Koumanant : 10 lur
Keraloret 29249 Gwiseni
C.C.P. Roudaut 2 943 51 U Rennes
An niverenn 87 a zo gouestlet en he fezh d'al laboused
e Breizh (Skeudennoù a bep seurt, tresadennoù)
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Al Levrioù

F. Kervella

DESKIÑ BREZHONEG

Fañch MORVANNOU. Le Breton sans Peine. Ul levr xx + 672 pajenn, ment 17,5 dre 
10,2 sm, gant ur golo kalet. Embannet gant ASSIMIL, Chennevières-sur-Marne, 
1975.

Ur pezh mell labour eo al levr-mañ. Evel ma lavar an anv roet dezhañ, e 
tlefe reiñ tu da gement hini hag a oar galleg da zeskiñ brezhoneg en un doare 
dilazh, evel ma oa tu da zeskiñ meur a yezh all abaoe pell 'zo gant harp ar 
rummad levrioù deuet er-maez a di Assimil.

Deomp-ni bremañ d' en em c'houlenn hag-eñ eo bet kaset mat al labour da 
benn gant an oberour. - Hep mar ebet en deus Fañch Morvannou degaset un dra 
bennak a nevez war ar marc'had, pa ne ve nemet evit ar pezh a sell ar vent, met 
ivez evit ar pezh a sell ar spered lakaet gantañ da gas da benn e labour. Dont a
ra al levr-mañ, d' e dro, da greskiñ niver al levrioù nevez savet evit deskiñ 
hor yezh. Hag emañ da vezañ lakaet er rummad bet digoret gant Brezhoneg... buan 
hag aes Per Denez e 1972.

Koulz ha levr Per Denez ez eo klokaet al levr-mañ gant ur rumm pladennoù 
pe seizennoù magnetek, evit ma vo tu da amprou an doare da zistagañ (n' en) eus 
ket betek-henn kavet tu da selaou an enrolladurioù-se, setu ma ne c'hellan 
delc'her kont anezho er pennad-mañ). Hag evel levr Per Denez ivez ez eo bet 
embannet levr F. Morvannou gant un ti marc'hadourien deskamant war ar yezhoù, ar
pezh a ziskouez ez eo deuet hor yezh da gaout un dalvoudegezh koñvers, hag ez 
eus tu da c'hounit archant diwarni.

Ul labour ramz e rank bezañ bet hini F. Morvannou evit dont a-benn da 
sevel e berr amzer ul levr ennañ seitek kentel ha tri-ugent (unan ouzhpenn zoken
ma vez dalc'het kont eus ar gentel skouer pe gentel « mann »).

Ar pezh a zo da veuliñ el levr-mañ eo pegen bev ha pegen reizh ez eo 
peurliesañ ar yezh a vez graet ganti er pennadoù diviz a vez o tigeriñ pep 
kentel. War ar poent-se e chomo ur skouer da vezañ heuliet, hag aliañ a ran 
start da bep deskard studiañ pizh ar c'hentelioù-se, e sell da « vrezhonekaat » 
e yezh.

Pep tra avat ne deo ket ken skedus en oberenn-mañ ha kalz rebechoù a vo 
kavet da ober dezhi, sur eo. Lavaromp da gentañ ez eo bet savet al levr-mañ 
hervez un doare nevez da skrivañ, bet lakaet da dalvezout gant un nebeud 
kevredigezhioù kent ne oa bet disoc'het al labour a oad o prientiñ ur pennad mat
a oa, a-raok ivez na vije bet divizet dre ar munud, ar reolennoù da heuliañ. 
Bremañ p' eo deuet al levr er-maez ez eo aner, da grediñ eo, distreiñ war ar 
poent-se, met sklaer eo e teu diwar ar mall-se da vont war-raok, gwanderioù anat
evit traoù 'zo, dreist-holl e-keñver implij s hag ss. Perak skrivañ iskiss (p. 
402) hag espress-kàer (p. 468) pa ne gaver e ger deveret ebet an taol-mouezh war
ar vogalenn a zeu dirak ss ? Rak n' eus forzh penaos e rankjed skrivañ 
iskissoc'h hervez doare al levr.
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Pep kentel eus al levr a gaver enni :

a) Ur skrid brezhoneg, anezhañ da ziazez un diviz etre daou pe meur a zen,
gant un « daneveller » ouzhpenn evit an displegoù ret. Ha da heul ez eus ur 
skeudenn o tennañ da unan eus lavaroù an diviz. Spered ar skeudennoù a denn kalz
da hini re levr Per Denez, nemet ez eo kalz « treutoc'h » ar skeudennoù el levr-



mañ evelato. Bez' e kaver zoken en daou levr ur fazi heñvel evit ar pezh a sell 
ur skeudenn : en hini P. Denez ez eus tu da welout e traoñ ar bajenn 183 ur 
skeudenn warni ul loen-kezeg en ur gwele ha, skrivet dindan : « Sur out n' ac'h 
eus ket tapet un derzhienn bennak ? » hag en hini F. M. e kaver war ar bajenn 
230 ur c'hrokodil o lavarout d' ur c'hrokodil all : « N' eus ket dour ganin em 
daoulagad ken ». En ul lerv graet da zeskiñ galleg e vije bet mat-tre an div 
skeudenn-se, met ne weler perak emaint en ul levr deskiñ brezhoneg. Gouzout a 
reer avat e vez gouelet e brezhoneg « evel ur Vadalen » !

b) E-keñver skrid brezhonek ar bajenn gleiz e kaver war ar bajenn zehou un
droidigezh e galleg, met e lizherennoù kalz bihanoc'h, setu ma na vez ket an 
daou skrid tre an eil dirak egile.

k) Goude ar skrid e kaver merket doare distagañ gerioù a zo, lec'h an 
taol-mouezh o vezañ merket, koulz hag e diabarzh ar skrid, gant lizherennoù tev.

d) Goude e teu, dreist-holl war an tu dehou, notennoù e galleg o reiñ an 
displegadennoù ret.

e) Evit echuiñ e kaver, war an tu kleiz, « Poelladennoù » e brezhoneg, 
gant un droidigezh c'hallek war an tu dehou. Bez' e vije bet reishoc'h moarvat 
ober danvez poelladennoù anezho, rak ne vez ket lavaret petra ober ganto.

Pep seizhvet kentel a zo ur gentel « adwelout » savet e galleg hepken, o 
reiñ ar reolennoù grammadeg koulz hag an doare da ober gant ar gerioù.

*

Diwar-benn doare dre vras al levr : un dra a zo da veuliñ, niverenn pep 
pajenn a vez roet, n' eo ket hepken gant sifroù, met a vez skrivet penn-da-benn 
e lizherennoù ivez. Ha kenkoulz all evit urzh ar c'hentelioù. Da skouer :

176 kant c'hwezeg ha tri-ugent
seizhved kentel warn-ugent (27)

A zleje bezañ bet evel-se da vihanañ, rak e gwirionez, setu pezh a gaver :
seizhved kentel warn-ugent (1) (27) ; ha dindan e teu an talbenn : En ur selled 
ouzh ar poltred eured (1). Ma, an (1) a zeu goude niverenn ar bajenn, ouzh he 
dispartiañ diouzh ar sifr 27, a denn d' un notenn displegañ danvez a gaver war 
bajenn an tu dehou.

309
Hag aze e lakomp ar biz war ar pezh a zo moarvat si pennañ al levr : 

meskaj ha rouestl. An notennoù displegañ danvez dreist-holl a vez re alies diaes
da heuliañ, troc'het ma vezont a-wechoù etre tammoù bihan a ranker mont d' o 
c'hlask eus un eil pajenn d' eben, trellus d' al lagad dre ma ne vez troc'h anat
ebet etrezo ha troidigezh c'hallek an diviz.

Hag en tu-hont da se ez eus a-vern, o tiskouez ez eo bet savet re vuan al 
labour, ur bern mankoù er skrid. Bez' e kaver, da skouer, div wech an notenn 6 
er gentel 32 ; hag er gentel 47 ez eo gwashoc'h c'hoazh : ar skrid brezhonek a 
gas d'an notennoù 6, 7 hag 8 met, e-keñver, e kaver (10), (11) ha (12) dirak an 
displegadennoù o vont da heul. Kement all a c'hoarvez gant al lizherennoù o 
verkañ lec'h an taol-mouezh. War ar bajean 356 e kaver da gentañ skrivet e tleer
distagañ Naoned, div linenn pelloc'h setu ma kaver ar stumm reizh Naoned, hag el
linenn o tont diouzhtu goude, e kaver adarre ar skritur treuz Roazon evit ar 
pezh a zlefe bezañ Roazon ( rak distaget e vez « Nawned » ha « Rwazon », nemet 
ha strishaet e vije hemañ e « Rozon », gant un O digor-tre neuze !) - Kement-mañ
hep kontañ ar fazioù niverus a gaver amañ hag ahont, pe diwar zievezhted, pe 
neuze diwar ziouiziegezh.

*

An doare da verkañ an doare da zistagañ a zo bet a-viskoazh perzh gwan ar 



rummad ASSIMIL ; ha ne deo ket dre ma vez graet gantañ amañ evit kelenn 
brezhoneg eo e teu da vezañ gwelloc'h evit se. Daoust ma n' eo ket disi ez eo 
gwelloc'h evelato an doare etrevroadel a vez kavet bremañ e levrioù deskiñ an 
holl skolioù eil derez, hag a vez kavet e levr Per Denez. A-barzh diazezañ da 
vat e zoare, e kav din e vije bet fur da Fañch Morvannou prederiañ un tammig war
darn eus an arouezioù a ra ganto, rak n' eo ket lavaret e vent bepred dinoaz e-
keñver hor yezh. Perak, da skouer, ober implij eus [HH] evit skeudenniñ hon C'H 
kalet, ha gant [H] evit an C'H blot (en ur virout emichañs [h] evit an H gwir) ?
Kement-se c'hoazh a vije bet mat m' o devije ar c'hallegerien gouezet petra eo 
un H gwir, an hini a gaver, da skouer, en anv saoznek house pe en hini alamanek 
Haus. Met e galleg ne deo an H nemet ur c'hinkladur, an H « aspiré » zoken a zo 
a-vec'h un ehanig er gomz, hag an hini all, an hini a vez kavet an aliesañ, a zo
diglev-krenn, evel ma vez diglev-krenn ivez an H bremañ e goueled Breizh-Izel. E
lodenn uhelañ ar vro vrezhonek, avat, e vez klevet distagañ avat an H gwirion e 
penn gerioù evel had, heol, hennezh, holen (ha zoken e meur a lec'h e klever heñ
evit ar ger a zo bremañ « eñ ») ; an H o vezañ diglev, anat, pa vez blotadur e 
diabarzh ar ger, evel e buhez, uhel, bihan... pe neuze dre gemmadur : gant e 
had. O vezañ ma n' eus X ebet e skritur ar brezhoneg e vije bet sur-mat 
ampletusoc'h ober gant an arouez etrevroadel [x], o lakaat marteze neuze X evit 
an hini kalet, hag x evit an hini blot, hemañ o vezañ e gwirionez kalz 
disheñveloc'h diouzh [h] eget ne deo an hini kalet. Ha fazioù a chom ivez e-
keñver doare-ober al levr e-unan ; evel-se, ma vije bet heuliet ar reolenn roet 
war ar bajenn XI, e tlejed kavout, p. 7, « breu.r ha HHoa.r », ha n' eo ket 
« ... Hoa.r » , ar stumm-mañ da vezañ kavet avat er frazenn Levr ar c'hoar.
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*

Pa saver ul levr da zeskiñ ur yezh bennak, e kroger dre vras gant an traoù
eeunañ, en ur zegas tamm-ha-tamm an diaesterioù war wel. Met el levr-mañ ne 
chomer ket da dortañ. Ne dermer ket dirak ar c'hemmadurioù ha buan e vez berniet
er c'hentelioù an troioù-lavar luzietañ, gant adstummoù ha gerioù kendalvoud o 
tont bern-war-vern. Peadra a zo d' en em c'houlenn ha mat eo goulenn digant 
kelennerien skol-veur sevel levrioù evit deskiñ yezhoù... Dija gant levr Per 
Denez e ranked mont war-raok buan-kaer,hag evit ober e vad eus ar c'hentelioù e 
oa ret bezañ bet embreget studi meur a yezh ; evit gellout dont a-benn eus levr 
F. Morvannou ez eo ret, a vije lavaret, bezañ doktor da nebeutañ. Penaos a ray 
ar paour kaezh den ordinal evit sankañ en e benn un aridennad gerioù kendalvoud 
ha gouzout e pe lec'h e vez implijet pep hini anezho ? Lakaat e-kichen ur ger, 
etre klochedoù, ur ger all, pe ur stumm all, kendalvoud, a zo graet kentoc'h da 
zallañ an den eget da reiñ gouloù dezhañ. Ha mar deo mat ober implij eus troioù-
lavar meur a gorn-bro er brezhoneg « standard» , e kav din emañ pep hini eus ar 
gerioù da vezañ desket evitañ e-unan, kuit neuze da zegas da soñj en un notenn, 
eus an dalvoudegezh a c'hell kaout e-keñver ger pe c'her all. Mat eo e vije 
kavet er pennadoù deskiñ gerioù evel mintin ha beure, darev hag azv, gouelañ ha 
leñvañ, koulz ha garmiñ pe krial, met pep hini a zle dont evitañ e-unan, d' ar 
c'houlz ret. Mar deo mat gouzout e pelec'h e vez graet gant ar ger-mañ-ger, pe 
neuze, pe c'her implij evit bezañ komprenet diouzhtu e lec'h pe lec'h, ez eo ret
tapout da gentañ an diazezoù dre vras, ar peurrest da zont goude tamm-ha-tamm.

*

Meneg a vez alies gant an aozer eus ar brezhoneg standard a vije an hini a
implij en e levr. Al lenner koulskoude a vez ret dezhañ anzav e chom alies « 
Yann pell eus e gazeg» . N' eus nemet gwelout e fin al levr (p. 654-56) ar 
stummoù bet dibabet evit ar verb kaout evit ma vo anat deoc'h ne deo ket gwall «
standard » ar re bet dibabet a-wechoù. Setu ar re a gaver evit an amzer-vremañ 
eeun : plijadur 'm eus, - 't eus, - en neus, - he deus ; - hon eus, ho peus = 
hoc'h eus, - o deus. Eeunoc'h eo evelato ar stummoù a oa betek-henn er yezh 
lennegel : am eus, ac'h eus, en deus, he deus ; hon eus, hoc'h eus (hag ez eus 
hag a vez ankounac'haet alies !). N' eus abeg ebet da gemmañ tra pe dra er roll-
se na dreist-holl da reiñ bod da un en neus, ha ne deo nemet distagadur laosk « 
en deus », pe neuze e rankjed ivez degemer : plijadur am moa, am meze, am mo, am
mefe, hag ivez hon nez, hon neze, hon nezo, hon nije... Gwir eo e vo ret abred 



pe ziwezhat gouzout ez eus ivez, evit an amzer vremañ eeun, un eilstumm savet 
war ar stumm beus, ha neket « eus » : am beus, az peus, en deveus, he deveus ; 
hor beus, ho peus, o deveus. Hag e kouezh ivez alies E ar bennrann de- a gaver 
em trede gour, hag e vez neuze : en dez (en devez), he doa (he devoa), o deze (o
(o deveze)... Lavarout avat te teus, avat, pe plijadur to, a zo mont en diavaez 
eus ar renkad reizh (ha gwashoc'h c'hoazh ma skriver 't eus !) ha ne c'hell ket,
e doare ebet, seurt stummoù bezañ degemeret er brezhoneg etre.
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Tamall a c'heller ivez da F. Morvannou bezañ distroet da stummoù 

rannyezhel evit gerioù evel kountant, youd, gerioù hag a vez skrivet reishoc'h 
kontant ha yod (perak ne vije ket graet neuze ivez gant « mour », « kouzh » hag 
« introun » ?), pe neuze evel ma-un, o-hun (ma-unan, o-unan). Rak ma ne c'heller
ket tamall ar skrivadurioù un hag an evit ar ger-mell e gerioù hag e vefe 
kentoc'h da vezañ skrivet « unn » hag « ann », hon eus amañ da ober gant 
lavarennoù m' eo merket mat an taol-mouezh a gouezh war an u berr, seul-vui ma 
teu moarvat ar ger amañ diwar strishadur ar ger unan (an H lakaet dirak a zo un 
afer all !), rak lavaret e vez o-unanig, evel ma teu gwenan da vezañ gwenn er 
yezh komzet (met an unanderenn o chom bepred gwenanenn).

*

Met gwashoc'h e oa moarvat sevel un anv-verb gousoud, ha n' eus bet 
biskoazh testeni anezhañ, e-lec'h gouzoud. Penaos 'ta e c'hellfed neuze 
displegañ ar strishadur « goud » ? Ret eo krediñ ez eus bet graet ur meskaj gant
en gour unan an amzer vremañ (a skrivomp « gouzout » ivez). Ha ne deo ket an 
anv-verb nemetañ a ve da gavout abeg ennañ. Rak setu ar pezh a gaver da lenn el 
levr (p. 159, notenn 9) : « l'impératif de ober, dont l'infinitif ancien était 
gober, forme que l'on rencontre dans les écrits vannetais traditionnels, d'où 
les g initiaux à l'impératif ». - Kentañ keloù ! Me 'soñje din e teue ar stummoù
gra, greomp, grit diwar ar bennrann gra (pe « gwra » mar deo gwell ganeoc'h), 
hag e oa an infinitiv ober ur ger disheñvel krenn an orin anezhañ ; hag e kave 
din e oa ar G a gaver e gober ul lizherenn-harp nemetken, evel a gaver e penn 
kentañ geus ha geo e Treger (keñveriañ yeo Kerne-Izel !) evit eus hag eo er 
respontoù.

Pelloc'h (p. 435, notenn 10) e kaver c'hoazh kement-mañ : « L'impératif du
verbe mont/moned est hybride, en ce qu'il emprunte des formes à doned »... Ne 
weler ket mat koulskoude petra o deus deomp ! pe mar dan da ober gant deuomp ha 
mar deuan, na kennebeut kae, kit gant deus ha deuit !

Meur a dra lavaret diwar skañv a gaver c'hoazh el levr, ha ne c'hellan 
nemet menegiñ ur skouerig all bennak. Lenn a c'heller (p. 215, notenn 77) : « 
l'impersonnel en -er tend à être remplacé, dans la langue parlée, par le passif 
(bezañ au présent d'habitude, accompagné du participe passé du verbe) : amañ e 
komzer brezhoneg se dit plutôt : amañ e vez komzet brezhoneg» . A zo gwir evit 
ar frazenn-se, met ne deo ket da lavarout ne vez ket graet gant ar stummoù en 
-er, e mod ebet. Amañ e vez komzet brezhoneg eo an dra reishañ da verkañ war 
werenn ur stal evit reiñ da c'houzout ez eus enni unan bennak gouest da gomz 
brezhoneg gant an hini a yafe e-barzh. Met, ha me er-maez, o klevout tud o 
vrezhonegañ e-barzh, e lavarin kentoc'h : « amañ e komzer brezhoneg » ha mar 
bije ar frazenn-se skrivet war ar werenn e rofe da gompren eo pedet ivez an neb 
a yafe e-barzh da ober kement all. Un arliv anat a zo eta etre an daou zoare da 
gomz. 
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Ha pelloc'h (p. 511, notenn 12) e kaver ivez : « Certains bretonnants, au lieu 
de n' eus ket moien, disent n' eus ket tu, sans doute à partir d'une expression 
telle que mar bez tu, s'il y a possibilité. Franchement, cette façon de faire 
n'est pas à encourager : tu s'emploie presque toujours précédé de l'article ou 
d'un adjectif interrogatif ». Setu c'hoazh hag a zo souezhus a-walc'h evidon, 
rak a-viskoazh em eus klevet ober en-dro din un implij ledan, n' eo ket eus an 
anv tu hepken, met ivez eus ar verb kaout tu, hep na ve anv a c'her-mell 
dirazañ. Hag en un nac'hadenn e teu da vezañ n' eus tu ebet. Anavezout mat a ran



ivez ar ger moien, met gant hemañ eo e vez ar vert peurliesañ dindan an doare 
kaout ar voien ! Hag evit nac'h e vez graet neuze gant n' eus ket a voien da. 
Hag a zo ken ledet sur-mat ha « n' eus ket moien » rak, en diavaez eus un nebeut
lavarennoù evel n' eus ket kalz, n' eus ket dek, n' eus ket pell, e vez en un 
darn vat eus ar vro vrezhonek lakaet A da c'houde ket : n' eus ket (a) zour, n' 
eus ket (a) gig...

- (p. 515, notenn 2) « e-leizh a dud. Leizh est un adjectif synonyme de 
leun, " plein ", " rempli " ». Ha da leizh bezañ troet e galleg, gwechoù 'zo, 
gant ar ger-se, kement-se ne laka ket anezhañ da dreiñ da anv-gwan, hogen chom a
ra anv-kadarn, evel m'eo bec'h hag a c'hell kemer e blas. Ne lavarer ket : gwez 
leizh a avaloù, met leizh ar gwez a avaloù. Ha bez' e lavarer ivez hepken : 
leizh a dud, hag a zeu da vezañ, pa vez eilpennet : tud a-leizh.

- (p. 378, ¢ 3, ha 379, notenn 5) « Bed eo bet studier en Naoned assambles
ganin. Aux temps composés, à la forme emphatique bez' ... correspond une forme 
bed (le Vannetais et la Haute Cornouaille conservent boud dans ce cas : boud on 
bet klañv = bed on bet klañv) ». - A zo gwir, hogen n' on ket evit kompren perak
e ve ret skrivañ bed on bet amañ. ! Rak gant ar partisip, ha n' eo ket gant an 
infinitiv eo hon eus da ober neuze hep mar. Kenkoulz all e klever ivez, en 
diavaez a Wened pe a Gerne-Izel ober gant bez' on bet klañv. E gwirionez e 
klever an eil hag egile, gant un arliv disheñvel evit pep hini : bez' on bet 
klañv o pouezañ war an darvoud e-unan, ar c'hleñved, bet on bet klañv a bouez er
c'hontrol war an dra ez eo bremañ aet ar c'hleñved e-biou.

*

Gwelout a reer, a-dreuz ar skouerioù-mañ, betek pegeit e kas F. Morvannou 
lennerien e levr. Moarvat e vije bet furoc'h kregiñ gant ul levr un tamm 
eeunoc'h, ha sevel goude un eil levr en devije digoret an hent d' an doareoù 
rannyezhel, koulz ha d' an troioù luziet a gaver e brezhoneg evel e pep yezh. 
Evel m'emañ, ez eo anat ne deo ket didalvoud al levr nevez, met ret e vo bezañ 
war evezh pa vo graet gantañ.
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Goulven Pennaod

ROPARZ HEMON - A Historical Morphology and Syntax of Breton, the Dublin 
Institute for Advanced Studies, 1975, 6 lur sterling.

Labour Roparz Hemon a zo un oberenn a c'hortoemp a-c'houde un ugent vloaz 
bennak : ur yezhadur istorel eus ar brezhoneg. E 1954, dija, ez embanne e-barzh 
Celtica (2/217-244) daou bennad pouezus kenañ, a-getep. " On Some Forms of the 
Verb 'to be' in Breton " ha " The Breton Personal Pronoun as Direct Object of 
the Verb " a ouied bout bet tennet diouzh e zanvez levr. Heñveldra, ar memes 
bloaz, gant " Le verbe réfléchi en Breton " (ZCP 24/248- 263). E 1958, ur pennad
all, " The Verbal Form ' Deur' in Breton " (Ct 4/211-216). Edo o prientiñ neuze 
ul levr klok, ennañ soniadoniezh, yezhadoniezh hag ereadoniezh diwar ur savboent
treadegel klasel. Ur c'hentañ skoilh a zeuzh avat pa embannas Léon Fleuriot e 
labourioù war an henvrezhoneg. E gwir, ne oa ur skoilh nemet evit ar skridaozer,
ret dezhañ enlakaat en e levr dizoloadurioù ken ledan kelenner Roazhon, rak anat
oa e vije bet warlerc'hiet da vat hepte. Met e 1964 e tlee bout bet savet dija 
ul lod mat hag e labour ha n' eo ket gwall vourrus adkregiñ er pezh zo bet 
graet. Anaoudek e rankomp bezañ enta ouzh R. H. evit bout tennet korvo diouzh an
devoudoù nevez-se o deus cheñchet hon soñj diwar-benn an henyezh. Tri blez da 
c'houde, setu ma teue er-maez A Historical Phonology of Breton, e Dublin, 1967, 
gant Kenneth H. Jackson : ne oa ket tu ivez da ober heptañ. Ar wech-mañ avat, e 
soñjas R. H. e oa gwell dilezel ar fonologiezh ha peurlipat an div rumm all eus 
e labour. Emañ dirazomp bremañ, en dastumadenn ma embannas endeo Trois Poèmes en
Moyen-Breton (1962) ha Les Fragments de la Destruction de Jérusalem et des 
Amours du Vieillard (1969). Evelto ez eus anezhañ ul levr plijus da lenn, moulet



aketus kenañ evel m' en greer en University Press brudet elese, netra da welet 
gant moc'hach lod muiañ an embannadurioù breizhek pe c'hallek.

Lakaat a reas R. H. da reolenn arverañ ar skridoù nemete a oa bet gouest 
d' o lenn ha d' o studial eñ e-un. Gouzout a reer e reas kemend-all evit e 
c'hGeriadur Istorel ar Brezhoneg. Adalek rakskrid an Dafar anezhañ (Brest 1958) 
e skrive : « Kentoc'h eget balafenniñ eus ur skrid d' egile, o kutuilh skouer 
amañ, skouer ahont, ez eus bet kavet fur studiañ ervat un nebeut skridoù, o 
notenniñ hogos kement ger a gaver e pep unan anezho ». A-hed ar bloavezhioù o 
tremen ez eus bet kresket a-galz un hevelep dibab, ouzhpenn daougementet eo bet 
moarvat : keñveriañ ar roll e DGIB hag an hini roet kent rann 21 (pp. 2001-2100)
ar GIB e 1973. A zo mui, e laka e kont bremañ al lies geriadur bet embannet a-
zivout hon yezh a-c'houde ar c'hCatholicon, ar pezh na rae ket da gentañ, o 
vezañ eveshaet ne c'halle ket bout bet ijinadurezh c'hlan ar pezh a gaved enne. 
Ret eo merzet avat e tibab dalbezh ar skridoù lennegel (pe amlennek), neket ar 
studiennoù war ar yezh, kenave un evezhiadenn bennak tennet diouzh Glossaire 
moyen-breton Ernault.

314
Disfiziañs a ziskouez anat an oberour da geñver ar pennadoù a yezhoniezh 

bet savet gant unan bennak eus e ziaraogourion. Ha re wir n' eo ken ez eus bet 
skrivet meur a dra faltazius glan diwar-benn ar brezhoneg ha ne dalvo nepred ar 
skridoù-se kement hag ar skridoù genidik eus al « lennegezh » (amañ e lakaan an 
daouaskoù, rak evit lennegezh...). Labourioù pinvidik meur zo bet koulskoude a-
zivout an teodyezhoù ; menegomp, evit skouer, hini Thibault, " Notes sur le 
parler breton de Cléguérec ", RC 35/1-28, 169-192, 431-440 ; reoù Sommerfelt, Le
breton parlé à Saint-Pol-de-Léon (Rennes 1920), ha " Notes sur le parler de 
Dourduff ", Lochlann 2/SShh. ; hini Jackson, " The Phonology of the Breton 
Dialect of Plougrescant ", EC 9/327hh ; hini Bachellery, " Notes sur quelques 
mots et expressions remarquables du conte breton La princesse Plumet d'Or ", EC 
5/314hh. ; al labour boulc'het gant Heussaff war S. Ivi en HY, h.a., h.a., e-
touez ar re wellañ, met n' eus hogozik niverenn ebet eus RC, AB, EC, na gaver 
ket un notenn bennak diwar-benn an teodyezhoù brezhonek, hep ober anv a levrioù 
evel hini E. Ternes, Grammaire structurale du breton de l'Ile de Groix 
(Heidelberg, 1970), sl. LAVA-05/5-31, hemañ diwezhañ avat bet deuet er-maez re 
ziwezhat evit ma c'hallje e arverañ evit e c'hramadeg.

En homañ en deus dalc'het start d' e bennaenn. Sed ar pezh a skriv e 
digoradur e levr :

Most points connected with morphology and syntax have been the 
subject of books and of articles scattered in many journals. The remarkable 
works of Emile Ernault (1852-1938) alone could furnish the basis for a book such
as this.

I have used another method. While taking into account, as far as
possible, everything of value written on the subject, I have examined
 the tests and other documents and drawn from them my own conclusions, never 
accepting any theory unless it could be justified from the exemples I have 
gathered. (HMSB 2-3)

D' ar c'hentañ sell e c'hell bout meulet an oberour evit e hentenn. Anat 
eo e ranker em ziazezañ war ar skridoù a pa fell da 'n nen sevel ur yezhadur 
istorel. Hogen ar bremañ ivez zo lod eus an istor, ha 'r skridoù n' int ket evit
reiñ ur melezour feleun a stad c'henidik, anlennek ar yezh, 'vel m'emañ amañ ha 
nomañ. Setu perak e vaner chifet pa weler an aozer chom, da skouer, hep ober anv
zoken eus Atlas Linguistique an Dean Pierre Le Roux. E c'houzout a reomp ervat, 
a-c'houde Jackson pergen (ZCP 28/272hh.), n' oar ket evit fiziout betek re en 
oberenn-se na glot ket ken gant rekisterioù ul labour gouiziel evel m' en 
intenter bremañ, met, dre vras, lakaet er-maez munudigoù soniadoniel bet 
notennaouet fall, pa zeskriv e vez graet, lakomp, en 2. ls. ar bongevor, gant 
kanet (hag e lec'hioù zo kanoc'h) peurliesañ, ha ne virer ar furm lennegel kanit
nemet en ul lod a Vro-Leon (sl. yk. 348), e c'haller derc'hel kont eus an 



devoud-mañ gwell eget en ur skrivañ hepken : « In Treguier and Vannes the ending
is -et » (HMSB 183), hep ober anv a deodyezhoù Kernev (na oant ket skrivet).

315
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meneget, kenave met el levrlennadur, oberenn H. Lewis, Llawlyfr Llydaweg Canol, 
3. moul. 1966, adwelet gant J.R.F. Piette (Arzel Even). Heñveldra, anv erbet 
ivez eus ar studienn ken pouezus gant P. Le Roux, Le Verbe breton (2. emb. 
Rennes-Paris 1957). Neoazh, a-zivout liester ar pennanvoù, e ra gant Pluriel 
Breton (Brest 1957) Per Trépos, a zo ken faltazius meur a wech e gelennadurezh 
daoust da 'r skouerioù niverus, gwirion, bet tennet peurvuiañ diouzh an ALBB...

A bell zo e oa anavezet disfiziañs R. H. e-keñver ar genyezhoniezh (sl. 
Eur Breizad oc'h adkavout Breiz, Brest 1931, pp. 246-252, diwar Gwalarn 1928, ur
pennad hemañ na voe ket adembannet e 1972 ; sl. 2. emb. p. 10). An hevelep 
preder a gaver amañ c'hoazh :

It must be understood that this book is about Breton and Breton alone, and
is not a comparative grammar. (HMSB 3)

Meur a wech avat e vije prizius degas ar furmoù kembraek ha kernevek a 
c'hell bout sklerijennus tre evit ar brezhoneg, a zo ret o menegiñ, zoken, evit 
kompren, a-wechoù, ar furmoù henvrezhonek. Evit gwir e ra dave an aozer da levr 
brudet H. Lewis ha H. Pedersen, A Concise Comparative Celtic Grammar (Göttingen 
1937) - met Vergleichende Grammatik Pedersen a chom ezvezant -, da A Grammar of 
Old Irish Thurneysen (Dublin 1946), ivez da Le Vieux Breton, Eléments d'une 
grammaire L. Fleuriot (Paris 1964), ken e c'hello an arbennigour kavout enne 
gwiriekadur ar gelennadurezh war dachenn ar predeneg, ar c'hengeltieg pe an 
indezeuropeg. Keuz hon eus avat n' en defe ket soñjet muioc'h el lenner 
brezhoneger n' eo ket yezhoniour ha n'emañ ket en e gerz al levrioù prizius-se 
na oufe ket re, marteze, ober gante. Anat eo ez eus bet savelet martezeadennoù 
arvarus meurbet gant ar genyezhoniourion, ha kompren a reer ne gredas ket mont 
war roudoù J. Morris Jones en e Welsh Grammar, Historical and Comparative 
(Oxford 1913), peursiet gant debron an etimologiezh, a voe ret da J. Loth 
skrivañ 135 p. evit difaziañ un darn anezhañ ! (Remarques et additions..., Paris
1919). Domach eo, memes tra, bout ken disrannet ar brezhoneg diouzh ar yezhoù 
kar dezhañ ha bout eñ studiet evel pa vije dioutañ ur yezh digenvez evel an 
euskareg pe ar sumereg. Diouzh an tu enep, gwir eo, ne vez graet anv el levr-mañ
nemet a fedoù testeniekaet, resis, diles, a c'haller sevel gant o skoazell ur 
gelennadurezh sonn, ha marteze a-walc'h e vo plijetoc'h al lenner deboner gant 
an dra-mañ eget gant hon amorted... Tamm-ha-tamm e teuy er-maez Dictionnaire 
étymologique Ch.-J. Guyonvarc'h a leunio hon c'hoant gouzout hiroc'h.

Disfiziusoc'h c'hoazh eo R. H. e-keñver hentennoù arnevez ar studi yezhoù.
Sevel a reas e c'hramadeg hervez ur patrom klasel, evel re Fleuriot ha Simon 
Evans (A Grammar of Middle Welsh, Dublin, 1964) :

I have used the framework and terminology of traditional grammar, as I 
find it on the whole preferable to all the other systems. (HMSB 3)
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kelennadurezh c'hramadegel o vleuniañ hiziv an deiz. Petra a chomo, a-benn ugent
vloaz, eus an hentennoù emframmel, arc'hwelel, genezhadel, ha me oar ? Met, hag 
eñ zo un digarez evit derc'hel da hentennoù a ous ez int diazaz ha dilezet gant 
an holl pe-dost ? Hep mont betek soutilañ barbarekadurioù ar yezhadurezh arnevez
(sl. B. Pottier, Linguistique générale, théorie et description, Paris 1974, a zo
bet ret dezhañ sevel e dibenn e levr « glossaire des principaux concepts », 
ennañ 243 ger gallek nevez pe dezhe ur ster resis nevez !), ha ne vije ket bet 
posupl deskrivañ ar brezhoneg evitañ e-un ha drezañ e-un hep treuzplakañ 
warnezhañ rummadoù ar yezhadurezh latin ? Anat eo dreist-holl evit ar verb, ma 
kaver c'hoazh ar c'hemmesk etre furm hag arver (indikativ, kondisionel !), met 
ivez evit ar pennanv, ma laka unander ha liester da ziaz an niver, hag evit an 
diforc'h a ra - ezvezant e brezhoneg - etre « adjective » hag « adverbial use of



the adjective », pa rankjed komz, evit ar predenegoù, hag « adskorioù » o 
toareañ ken ar pennanv, ken ar verb, h.a.

Souezhusoc'h c'hoazh eo ar fae a ra an aozer war ar fonologiezh. Setu tost
da hanter-kant vloaz, da nebeutañ, m'eo bet diazezet da vat an diforc'h etre 
soniad (fonetikel) ha mouezhiad (fonematikel). Dianav e hañval bout da 'n aozer 
a ra gant soniadoù hepken, koulz lavaret, daoust pegen arvarus e c'hell bezañ 
stael fonetikel ur skrivad er 15t pe en 10t ktvd.

Hañvalout a reomp kavout abegoù e pep tra ! Naren ! Ul levr prizius kenañ 
eo hemañ ha bihan-bihan ar mankoù a c'haller merzout ennañ. Ar gwellañ yezhadur 
bet savet a-zivout ar brezhoneg eo, hag a-bell zoken, rak lentegezh R. H. hon 
eus komzet anezhi amañ a-zioc'h a zeu da vout kred eus fealded ar pezh a skriv. 
Lavarout a ra : setu ar fedoù, setu an traoù nemete 'm eus kavadennet, ha 
warnezhe e c'hellit sevel ho ti, ne gouezhfont ket en eboul ; da 'r mare-mañ-
mare e lavared... d' hennezh e cheñchas evel henn... bremañ e leverer...

Lennet hag adlennet hon eus HMSB a-c'houde tost da zaou viz, hag a-vec'h 
m' hon eus rasklet un draig bennak pe staget fedoù nevez, evit ar skridoù kozh 
pe ar gwenedeg pergen, ha n' int ket talvoudek a-walc'h evit ma vo ret o menegiñ
amañ.

C'hoarvezout a ra eus al levr-mañ evel eus an holl labourioù skiantel bet 
savet gant Roparz Hemon : skouerioù a aketusted ez eus anezhe. An holl 
vrezhonegourion, an holl re zoken, « brezhonegerien a-vihanik », a gav dezhe ez 
anavezont ervat soutilañ kudennigoù o yezh, hag ar re-se dreist-holl, darev 
dalc'hmat da genteliañ ar geizh « nevezvrezhonegerion », a rankfe studial aketus
meurbet al levr kaer-mañ a ra enor d' e aozer ha da Vreizh.

Gallout a reer kaout al levr digant Dublin Institute for Advanced Studies 
10 Burlington Road Dublin 4, hag ivez e kêr Vreizh.
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NOTENNOÙ

Hor Mignoned

Gracie ILHARREGUY hag Erwan LEON a zo laouen o kas keloù deoc'h eus ganedigezh o
mab Goulven, e Roazhon d' ar 17 a viz Gouere.

Rivanon KERVELLA ha Jean-Yves LE CORRE a zo laouen da reiñ deoc'h da c'houzout 
ez int bet unanet er briedelezh en iliz parrez Plufur, d' an 19 a viz Eost.

Arzhela de BOLLARDIERE ha Paol BOTHOREL a zo laouen o kemenn deoc'h ez int bet 
euredet en iliz pariez Gwidel d' an 3 a viz Eost.

Hor gwellañ gourc'hemennoù a gasomp dezho holl.

Kañv

Marv eo mamm hor c'heneil ha kenlabourer Yann BOUPINOD, en Naoned, d' ar 16 a 
viz Gouere.

Hor gourc'hemennoù a gengañv d' hor mignon.

Klevet hon eus keloù marv tad Janed AR MOAL, gwreg hor c'heneil ha skoazeller 
feal Gab ar Moal.

Profoù

MIZ MAE : 
H. Le Bitoux, 5 lur ; Y. Goarin, 15 ; Paotr Gwitre, 65 ; R. Le Hir, 65 ; B. 
Keromnes, 4 ; A. Le Marouille, 15 ; P. Lemoine, 35 ; J. Philippe, 4 ; Y. Sicard,
35 ; M. Drean, 15 ; F. Thomas, 10 ; Y. Jegou, 80 ; B. Lacroix 15 ; J. Lagadec, 
15 ; A. Merdrignac, 15 ; M. Miniou, 5 ; E. Ropers, 50 ; D. Guichard, 15 ; E. 
Leon, 25 ; R. Tassel, 65 ; G. Omnes, 55 ; F. Nedelec, 50 ; J. A. Le Goff, 5 ; B.
Le Rallic, 25 ; H. Tardy, 165 ; L. Bothorel, 15 ; Y. Craff, 5 ; J. P. Le Loarer,
5 ; F. Nedelec, 50 ; L. Loyant, 5 ; Y. Bouessel du Bourg, 50 ; A. Maudet, 15 ; 
Y. Souffez, 15. 
- War un dro : 1 013 lur.

MIZ MEZHEVEN : 
P. Pennec, 100 lur ; P. Le Meur, 15 ; F. Choquet, 60 ; Y. L'Heveder, 10 ; P. Ar 
Rous, 15 ; R. Corre, 15 ; J. Abasq, 15 ; A. Maury, 5 ; P. Droguet, 25 ; A. 
Cornic, 5 ; Y. Le Gallo, 35 ; E. de St Laurent, 15. 
- War un dro : 315 lur.

5 411,51 lur hon eus bet abaoe derou ar bloaz, Bennozh Doue d' an holl !
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Lizhiri

Digant G. K. hon eus bet al lizher-mañ :



« Setu amañ ur chekenn 25,00 lur evit un adkoumanant-studier d' " Al Liamm
". Plijet-kenañ ez on bet ar bloaz-mañ gant ho kelaouenn muioc'h c'hoazh eget na
oan bet betek neuze.

An niverenn 164 a zo ur bennoberenn d' am soñj. Enni ez eus pennadoù klet 
o awen (Kad Luina, Kastell al lagennoù) - pennadoù lennegezh pobl (Fañch an 
Uhel) - troidigezhioù eus ar c'hentañ diwar oberennoù estren (An nevez-amzer...,
Tabouliner diwezhañ...) - un danevell-bolis modern tre (Blaz ar Champagn) hag ar
pennadoù boas (Keleier, Istor Breizh...). 'Ta penaos e welan Al Liamm.

Pennadoù sirius a vez kavet e-barzh Al Liamm, o plediñ gant kudennoù an 
amzer-vremañ (Kultur ar Sevenadurezh, Utopia, Tredanvaoù atomel...). Warlene e 
veze lennerien Al Liamm o tabutal diwar-benn " Paotred ar strouezh ". Diwar-benn
anvioù-laboused eo e tabutont ar bloaz-mañ. Aze da nebeutañ ne vo ket kemeret 
abeg ken buan gant tud zo. Un dra vat eo evel just eskemm menozioù diwar-benn 
tra pe dra ha sot a-walc'h e kavan ar re a ya da zigoumanantiñ pa ne blij ket 
dezho un dra bennak skrivet e-barzh Al Liamm.

Dedennet e vez muioc'h ar skrivagnerien yaouank gant ar varzhoniezh eget 
gant ar c'homz-plaen - hag ur maread anezho a skriv e-barzh Al Liamm traoù kaer 
a-wechoù. E-touez a re a ra gant ar c'homz-plaen em eus kavet 3 mat-tre : R. 
Kervella gant " Glav ha daeroù ", F. Favereau ha Lukian Kergoat. Troet eo L. 
Kergoat gant e vugaleaj hag e yaouankiz (Distro eus ar skol, Ar vleunienn melen-
ruz). Gant ma roio deomp bremañ oberennoù a faltazi er yezh pinvidik ha skañv-se
a zo e hini. Tro en devo diwezhatoc'h da skrivañ e eñvorennoù pa vezo aet da 
gozh. F. Favereau en deus un doare dezhañ e-unan da skrivañ. Ober a ra kalz gant
divizoù. Fromus kenañ am eus kavet " An Hent ", leun a zic'hoanag. N' eo ket 
laouen atav ar pezh a vez skrivet e brezhoneg ha muioc'h a c'hlav hag a zaeroù a
vez kavet e-barzh Al Liamm eget a c'hoarzh. Se n' eo ket ur rebech evel just.

E-kichen ar re yaouank e kendalc'h ar rummad kozh da skrivañ hag un dudi 
eo lenn o brezhoneg c'hwek : Maodez Glanndour, Anjela Duval, Roparz Hemon, E. 
Barzhig, F. Kervella hag all.

Tro am eus bet ar bloaz-mañ da lenn levr eñvorennoù ha danevelloù E. ar 
Barzhig " Buhez ha Faltazi ". Mat, divlaz-kaer am eus kavet anezhañ e-kichen " 
Ar Seblant " ha " Kad Luina ". Daoust hag ez eo aergelc'h Al Liamm a ro dezhañ 
kement a nerzh hag a ijin evit skrivañ pennadoù ar seurt-se ? Kervella a 
gendalc'h da reiñ alioù fur diwar-benn ar yezhadur - pe da zifaziañ pennadoù zo 
skrivet en hor yezh - ha gwazh-a-se d' an hini a gouezh etre e grabanoù. " 
Deskiñ ar brezhoneg " (niv. 168) a zo un doare dreist ha plijus meurbet evit 
deskiñ ar yezhadur brezhonek.

Daoust hag-eñ emañ en ho soñj embann " Barzhaz Breizh " e skritur modern 
dindan stumm ul levr ?

Ur bern pennadoù all am eus kavet mat. Re hir e vije o menegiñ holl (An 
dra vurzhudus - Ar chaseourien - Nenn Jani - Doue, te ha me...). Un dra a vank 
eo Keleier eus ar Bed. Un tammig evel ma veze graet e-barzh " Ar Bed Keltiek ". 
Gwir eo ivez ne zeu ket alies a-walc'h Al Liamm er-maez ha diamzerlet e vije ar 
c'heleier ur wech embannet. »
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Digant M. K. :

« Plijet on bet o kavout e-barzh " Al Liamm " pennadoù evel hini Maodez 
Glanndour " Kultur ha Sevenadurezh " hag hini Eflamm Gervilio " Utopia ", an eil
skrid hag egile o tiskleriañ an enkadenn a zo hini hor bed danvezel hag o lakaat
da sichenn ar stourm pezh a ra sevenadur Breizh. Ne ya ket pelloc'h an 
damheñvelder avat, rak evit an daou skrivagner, ar stourm zoken n' eo ket an 
hevelep hini.

Anat en o deus soñjet an daou-oberour lakaat o lennerien da brederiañ ha 
da empennañ menozioù all. Evit Eflamm Gervilio, ar menozioù n' int avat nemet un



derez war-du an ober.

Skrid Rollen E. Surzhur, " Ar chaseourien ", embannet en niv. 169, a zo un
droidigezh eus un danevell, he zalbenn " The open window " ha tennet eus al levr
" Beasts and Super-Beasts ", savet gant ar skrivagner saoz Saki, ganet e Burma ;
Saki o vezañ anv-pluenn Hector Hugh Munro (1870-1916). »

Digant M. B. :

« ... N' hallan ket tremen hep reiñ ma sodj diwar-benn ar pennad-lizher-
mañ, embannet en niverenn 169 Al Liamm), e-lec'h ma tispleg Andrev Gelleg gant 
piv, hervezañ, e tlefe bezañ savet ar geriadurioù brezhonek :

...« Un dra 'zo anat : n' heller ket bezañ war un dro ur saver 
geriadurioù hag ur skiantour war an Natur. Ur gudenn a amzer eo : n' en devez 
ket un den amzer a-walc'h d' ober an daou dra. Ha ne vo peurvat ar geriadurioù 
nemet pa vint bet savet, n'eo ket gant un den, met gant ur strobad tud, pep hini
ur mailh war e zanvez... »

A-du emaon, dre vras, gant an aotrou Gelleg. Met ret eo gwelout an traoù 
evel m' emaint, evelkent ! Gortoz ma teuy arbennigourien war zanvez-pe-zanvez da
sikour hor geriadurourien eo gortoz ma savo treid d' ar pesked, ha netra 
ken !... Hiziv-an-deiz, an hini en devez c'hoant da eostañ gerioù en ur redek 
dre ar maezioù n' en devez ket lec'h d' en em chalañ : sur eo da ober labour 
talvoudus, rak, ul lod mat eus gerioù hor yezh a chom c'hoazh e-maez hor 
geriaouegoù... Ar geriaouaer ne rank ket bezañ, diouzh ret, ur gwir evnoniour 
hag ur gwir amprevanoniour mar fell dezhañ studiañ geriadur an evned hag an 
amprevaned, da skouer, en ur c'horn-bro bennak. Trawalc'h eo dezhañ gouzout 
anavezout al loened-se ha labourat en un doare poellek ha strizh (ar pezh a zo 
posubl d' ober zoken pa n' oar ket ur skiantour). Ar gwellañ, neuze, eo prenañ 
levrioù skeudennek a vezo diskouezet gant ar goulennataer d' ar c'helaouer pa vo
ezhomm (setu, bepred, penaos e ran-me). Bezet pe vezo, mont a reer bepred da 
welout tud war an oad ha re gozh, da lavarout eo, ar vrezhonegerien wellañ eus 
hor bro, ha kaeroc'h 'zo, ar re o devez an anaoudegezh donañ eus krouadurioù hag
eus darvoudoù naturel ar bed. Rak-se, ne fazier ket kalz war dalvoudegezh ar 
gerioù dastumet. Ha faziañ a rit ? emezoc'h, marteze. Damen, evel just ! Piv eta
n' hen gra ket, gwech ha gwech all ?... Memes Alan Berr hag a oa ur peskoniour 
barrek hag ur brezhoneger a-zoare anezhañ a anzave ne dlee ket bezañ difazi 
disoc'hoù e studiadenn gaer diwar-benn geriadur al loened-mor...
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kement-mañ : Esperout a ran, evel meur a hini, e vo bev-mat c'hoazh ar brezhoneg
a-benn ar c'hantved da zont hag e vo bet tennet eus an ankounac'h teñzorioù hor 
geriadur. Krediñ a ran, avat, e vo bet kement-mañ labour tud a youl vat ha n' eo
ket labour arbennigourien... »

Digant F. Kervella :

« Ar pennad " Kirri-gwint ha kestell-eostek " e niverenn 170 Al Liamm am 
eus kavet dispar, leun a fent hag a ijin. 'M eus aon eo Kivijer gwellañ konter a
vije bet o skrivañ en hor yezh abaoe pell ! »

Niverennoù kozh " Al Liamm " da werzhañ

Posubl eo prenañ c'hoazh an niverennoù-mañ meneget da heul :
- 1, 4, 5, 6, 29, 43, 53, 63, 64, 65, 67, 69 betek 170 (nemet an niverennoù 98 
ha 100 hag a zo diviet).
Priz an niverennoù a zo :



- 1, 4, 5 : 4 lur pep hini ;
- an niverennoù all : 7 lur pep hini (nemet an niverennoù 65, 116, 151 hag a 
goust 9 lur pep hini, an niverenn 166-167 hag a goust 12 lur). Tu a zo a-hend-
all da gaout ar bloavezhioù klok-mañ evit 40 lur pep hini :

- 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) ; 72 (150-155) ; 73 (156-161) ; 74 (162-67).

Ar goulennoù a zo da ober da : P. Le Bihan, 16, rue des Fours à Chaux, 35400 
Saint-Malo, c.c.p. 5349-06 Paris. - An niverennoù a vez kaset kuit a vizoù-post.

Chom a ra da werzhañ 

Ur rummad niverennoù eus Al Liamm, profet d' ar gelaouenn gant an Itron A. ar 
Fur ; mankout a ra 9 niverenn er rummad-se : 3, 8, 9, 10, 12-13, 40, 41, 46, 47.
Lod eus an niverennoù, un hanter-kant bennak anezho, n' eo ket dreist o stad hag
ez eo bet skrivet notennoù warno gant an hini o ferc'henne. Ar skouerennoù all 
avat a zo koulz ha reoù nevez. Ar priz kinniget a zo 900 lur, evit 160 niverenn.
Ar goulennoù a zo da ober da Ber ar Bihan. 
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Ul levr kegin e brezhoneg ! 

Setu meur a vloavezh bremañ ma vez kavet er gelaouenn Barr-Heol pennadoù diwar-
benn an doare da ober kegin.

Soaz an Tieg, hag a savas kalzik anezho, a zo bet c'hoant ganti dastum anezho en
ul levrig aes da virout. Deuet eo er-maez, evel stagadenn da niverenn 85 ar 
gelaouenn. Anezhañ ul levrig koant pevar-ugent pajenn, ment 21 dre 13,5 sm, 
skeudennet, e kaver ennañ an doare da brientiñ 135 meuz, en o zouez meur a hini 
bet embannet gwechall er c'helaouennoù brezhonek. Evit sikour lakaat ar boued da
ziskenn, ez eus bet lakaet lavarennoù fur, o reiñ da anaout doare-gwelout ar 
Vretoned evit ar pezh a sell ar bevañs.  

Bez' e c'heller kaout al levrig-se dre ar post en ur gas 15 lur (12,50 lur evit 
ar goumananterien) da : Revue " Barr-Heol ", Buhulien, 22300 Lannion - c.c.p. 
245-453 Rennes.

Embannadurioù

Daou vloaz zo, da geñver ugentvet deiz-ha-bloaz marv Tangi Malmanche, hor boa 
kroget gant embannidigezh e oberennoù klok. E 1973 e oa deut er-maez An Intañvez
Arzhur ha Salaün ar Foll, e 1974 Gwreg an Toer - Marvailh an Ene Naonek hag e 
penn kentañ ar bloaz-mañ Gurvan ar Marc'heg estrañjour. Emaomp bremañ oc'h aozañ
embannidigezh Ar Baganiz a zeuio a-zindan ar wask e dibenn ar bloaz.

Er bloaz-mañ e lider kantved ganedigezh Malmanche hag en deus un ti-embann eus 
Pariz, CIT, kroget da embann pe adembann e oberennoù e galleg dindan renerezh 
Herry Caouissin. War-lerc'h ur studiadenn gant Mikaela Kerdraon Tanguy Malmanche
témoin du fantastique breton ez eo deut er-maez lerc'h-ouzh-lerc'h daou levr 
all. An hini kentañ o vezañ Gurvan - Les Païens hag an eil Contes, ma kaver 
ennañ peder gontadenn. Al levrioù a zo graet brav ha moulet kaer. Skeudennet int
gant Per Peron hag ivez gant an oberour e-unan.

Div niverenn eus Hor Yezh a zo degouezhet ganeomp. An niverenn 99 a zo ur 



stagadenn anvet Adarre an doare-skrivañ gant Per Denez. Displegañ a ra er pennad
e venozioù war an diviz kemeret gant tud zo da implij reolennoù a-raok ma vije 
echu ar bodadegoù ha bezañ zoken implijet stummoù n' eus ket bet tabutet diwar o
fenn o lakaat evel-se pep emglev en arvar. Diskuliañ a ra ivez ar fazi a zo bet 
graet en ur lakaat adarre ar gudenn war an dachenn bolitikel. Ur studiadenn a zo
da heul o plediñ dreist-holl war gudenn an ss. - war an niverenn 100 " Hor Yezh 
" e kaver notennoù diwar-benn Barzhaz Kerverziou gant Arzel Even, teir frezegenn
graet e Kamp ar Vrezhonegerien e 1974, gwerzioù gant An Uhel hag himnoù 
kembraek.

" Hor Yezh " : koumanant 30 lur. P. Denis, c.c.p. 1499 51 Rennes.

Dindan an anv Skol Vrezhonek 1975 en deus Yann Desbordes dastumet en ur 
c'haierad liesskrivet poelladennoù bet savet gant e skolidi e-kerz ar bloavezh 
skol e Sant-Frañsez Lesneven.

322
Ul levr brav-tre a zo bet embannet ivez gant " Preder " nevez 'zo : Ar Priñs 
Bihan gant Saint-Exupéry. Troet eo bet en un doare eeun a-walc'h hag en ur yezh 
flour gant Pierrette Kermoal ha diskouezet eo dres evel an hini e galleg da 
lavarout eo gant dourlivadurioù Saint-Exupéry e-unan. - Al levr a goust 33 lur. 
" Preder ", c.c.p. 16093 13 Paris.

Priz Morvan Lebesgue da Roparz Hemon

D' ar sadorn 10 a viz Eost o deus ar Vretoned divroet, bodet e Rostrenen, roet 
priz Morvan Lebesgue da Roparz Hemon. A dra sur ez eo an dibab gwellañ a zo bet 
graet betek-hen hag a-bell. Ar souezhusañ eo ne vije ket bet soñjet ennañ 
abretoc'h.

" Imbourc'h ", kelaouenn a studi 

Deuet eo er-maez niverenn 67-68-69, Gouere-Eost-Gwengolo 1975 ar gelaouenn 
Imbourc'h, 230 pajennad a ya d' ober an niveren-mañ hag a zo gouestlet da 
oberenn Jil Ewan " En donvor da Vreizh " a bled gant kudennoù ar « 
gevangevreadelouriezh»  (fédéralisme intégral).

Abaoe m'eo bet savet e miz Genver 1975 he deus ar gelaouen-mañ embannet un 
toullad skridoù. En o zouez e c'heller menegiñ :

- Istor an Emsav e teir levrenn. Ne chom da brenañ nemet al levrennoù 2 ha 3 a 
ra war-dro ar marevezh 1898-1918.
- Istor hol Lennegezh, Skol Walarn, e div levrenn
- Geriadur armerzh ha kevredigezh. Diviet eo an embannadenn-mañ.
- En donvor da Vreizh gant Jil Ewan, studiadenn a bolitikouriezh.

E fin ar bloaz-mañ e vo moulet gant ar gelaouenn Deizlevr Youen Troal e Perou, 
hag ivez kendalc'h Istor an Emsav a bled gant ar prantad 1918-1944.

Danvez ar gelaouen-mañ a zo kudennoù ar politikerezh hag ar gevredigezh e Breizh
; diouzh ur savboent broadelour ha kristen e pled ar gelaouenn gant ar 
c'hudennoù-se.

Skridaozet eo " Imbourc'h " e brezhoneg penn-da-benn. Bep miz e vez embannet 
ganti un 50 pajennad bennak, da lavarout eo, 600 pajennad bennak en ur bloavezh.
- Koumanant-bloaz : 35 lur. Da gas da : Y. Ollivier, c.c.p. 1 534 25 Rennes.



Degemeret hon eus

GWENN-RANN (Ekologiezh, arboellerezh, sevenadurezh), a zo he fal stourm ouzh 
saotradur ar morioù, ar maezioù, ar stêrioù, ar gounidigezhioù, an aer, an 
ene... 

Brezhoneg a zo er gelaouenn ha graet meneg zo enni eus ar broioù keltiek all. 
Moulet eo hag embannet er Baol. Ar sekretourva a zo e chomlec'h : 19 Av. 
Lajarrige, 44500 La Baule.
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AN TEODEG, roneoskrivet, embannet gant ar gevredigezh DUGELEZ BREIZ (12, rue du 
14 Juillet, 93260 Les Lilas).

E niverenn an hañv 1975 e kaver ur penad o kontañ istor ar c'hevredigezhioù 
breizhat e rannvro Bariz ; lod eus ar studiaden-se a zo e brezhoneg ha savet oa 
bet gant Herve ar Menn e 1966.

A-hend-all ez eus ivez en niverenn, diwar bluenn Goulc'hen PENNAOD, ur 
skridvarnadenn dalvoudus eus levr Roparz HEMON (" A Historical Morphology and 
Syntax of Breton ") hag eus levr Jorj GWEGEN (" La Langue bretonne face à ses 
oppresseurs ").

Keleier Naoned

Embannet e vez 10 niverenn ar bloaz eus ar gelaouenn-mañ, roneoskrivet. Skrivet 
eo penn-da-benn e brezhoneg aes da len. He fal a zo, ouzhpenn labourat evit ar 
brezhoneg, lakaat mouezh Bro-Naoned da vezañ klevet. Ar c'heleier embannet ne 
gaver ket er c'helaouennoù breizhat all, ha prizius eo resisadurioù evel ar re-
mañ, roet ganti :

- deiziataer skolioù-hañv ar bloaz-mañ,
- roll ha chomlec'hioù ar c'hreizenoù sevenadurel, ar ganerien vreizhat.

Ur gelaouenn vodern eta, ha savet gant poell. Priz ar c'houmanant a zo 20 lur, 
da gas da chomlec'h-mañ : It. Gwenola Rossinyol, 11, rue de l'Ascension, 44700 
Orvault.

Kêr-Vreizh

I - Displeget eo bet e brezhoneg ar prezegenoù-man :

12 a viz Ebrel - Pinvidigezhioù ar gwenedeg, gant Goulven Pennaod. Penaos e 
c'hell teodyezhoù bro-Wened mirout stummoù kozh a dalvoudegezh vras evit ar yezh
arnevez. 
26 a viz Ebrel - gant an Ao. Fleuriot, kelenner e skol-veur Roazhon ; a-zivout 
an henvrezhoneg hag an henstummoù a zo bet miret er yezh a-vremañ. An 
enskrivadurioù gailanek nevez-kavet.
26 a viz Ebrel - Darleadur gant an Ao. G. Bailloud : Ragistor hag ar 
c'havadennoù bet graet er bloavezhioù diwezhañ.

II - Kemennadenn A.

Klask a reomp klokaat levraoueg KV, rak kollet ez eus bet abaoe ar brezel 
diwezhañ un niver bras a levrioù ha kelaouennoù. Dastum a reomp kelaouenoù 
broadel a bep seurt evit o c'heinañ.
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Tu 'zo evel just d' ober eskemm gant ar re a zo dedennet ; evit pep resisadur, 
skrivañ da g-KV.

Kemennadenn B.

Un nebeut tud yaouank a fell dezhe aozañ ur " c'hamp-mor " evit Hañv 76. Ar 
champ-se a vez graet evit brezhonegerien, deskidi kenkoulz ha tud ampart, o deus
un anaoudegezh vras pe vihan eus ar bageerezh. Skrivañ da g-KV.

III - Bloavezh 1975-1976.

- An Oaled a vo digor d' ar 15 a viz Gwengolo evit hon broidi o chom e Pariz, pe
o tont eus Breizh, d' ar Sadorn en endervezh betek 8 eur noz

- Digor e vo al levraoueg ha servij al levrioù (prest).

- Ar c'hentelioù brezhoneg a grogo e miz Here. Ar skolidi a fell dezhe o heuliañ
(derez kentañ pe eil derez) zo pedet da zont d' an Oaled e miz Gwengolo. Al levr
implijet a vo hini Per Denez. Graet e vo ivez gant al levrig poelladennoù " 
Komzit ha skrivit brezhoneg ".

Ur roll eus ar prezegennoù a vo kinniget a-benn nebeut. Ar prezegennoù a vez 
kinniget e-barzh " La Bretagne à Paris ".

- Hetiñ a ra tud an Oaled e vo niverus ar Vreizhiz dedennet gant o yezh vroadel 
ha kudennoù hor c'henel dre vras.

Kêr-Vreizh, 43, rue Saint-Placide, 75006 Paris.
Burev-pad : pep Sadorn eus 16 eur 30 bet 20 eur.

Diviz ar brezhoneg war-raok

Gant dibenn ar breud aozet gant ar c'h-Comité Culturel Breton " Ar brezhoneg 
war-raok " en-dro d' ar gelaouenn Evid ar brezhoneg, d' ar 15 a viz Mezheven 
1975 e Saint-Germain-en-Laye, e c'houlenn ar berzhidl - an darn vrasañ anezho 
Bretoned divroet da Bariz - ma vo anavezet o stad a zivroidi hag o dibarelezh 
vrezhon evit pezh a sell ouzh ar yezh peurgetket. Goulenn a reont :

- Ma vo tu da selaou skingasadennoù brezhonek Radio-Breizh e Pariz.

- Ma vo savet ur c'helc'hiad skingasadennoù e brezhoneg war radio Paris - dres 
evel ma vez graet evit ar rusianeg, ar gresianeg, ar poloneg, ar saozneg, ar 
spagnoleg, ar portugaleg, ar slovakeg, ar serbo-kroateg, ar sloveneg, ar 
makedonieg, ar roumanieg, an tchec'heg, ar magiareg, ar yidich, an arabeg, an 
alemaneg.

- Ma vo roet amzer er skinwel-skol da zeskiñ brezhoneg pe da wellaat an 
anaoudegezh anezhañ.

- Ma vo lakaet ar brezhoneg evel danvez-studi e-touez rummadoù-kentelioù ar 
stummañ da badout.

- Ma vo roet tu d' an divroidi ha d' o bugale da zeskiñ brezhoneg ha d' e 
beuranaout er skol-veur, e skolioù an eil derez hag an derez kentañ hag er 
skolioù-mamm.

An diviz a zo bet degemeret a-unan gant tud an emvod ha sinet gant dileuridi an 
aozadurioù pe ar strolladoù-mañ :
Kevrennoù Paris an U.D.B. - Klan Paris Stourm Breizh - Strollad ar Vro - Pemp 
kevredad breizhad eus ar Strollad Sokialour (P.S.) - Ar Falz - Emgleo Breiz 



Emgleo Sevenadurel Breizhad (Paris).
Ar Brezhoneg war-raok, 23 rue Monge, Paris.
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Buhez ar C'hevredigezhioù Sevenadurel

Un diskouezadeg hag ur werzh a levrioù breizhat ha brezhonek hag un divizadeg 
war ar gudenn " Perak ar brezhoneg ? " a zo bet aozet d' ar Sul 15 a viz 
Mezheven e Saint-Germain-en-Laye (bannlev Pariz) gant ar gevredigezh War-raok ar
brezhoneg. Graet eo bet an traoù e Kreizenn Etrevroadel an Degemer.

Kreizenn Sevenadurel Keltiek Bro-Naoned he deus aozet devezhioù e-sell lakaat a-
wel d' an dud pinvidigezhioù sevenadurel Breizh : sonerezh c'hoariva, 
fiñvskeudennerezh, beilhadegoù, gouren, o deus leuniet an devezhioù-se, dalc'het
eus ar 7 d' ar 24 a viz Mezheven oc'h echuiñ gant un tantad Sant-Yann, 
kanaouennoù Bro-Iwerzhon, dañsoù Bro-Skos hag ur fest-noz bras. Ur vrav a 
skouerenn eo seurt oberiantiz, he deus goulennet kalz preder ha strivoù. Ar 
Greizenn a embann ivez ur gazetennig ur wech ar mare.

Emglev an Tiegezhioù - Emglev Kristenion Breizh

En em vodet eo tud " Emglev an Tfegezhioù " hag " Emglev Kristenion Breizh " da 
zerc'hel devezhioù-studi ha didu eus ar Sadorn 5 betek ar Gwener 11 a viz Gouere
e Ti Parrez Kistinig. War-dro 25 a dud o deus kemeret perzh a-zevri er c'hamp 
hag un nebeut emsaverion a zo deuet d' ober ur weladenn dezho.

Eurvezhioù-studi a zo bet diouzh ar mintin diwar-benn " Gwengel an Istor ". 
Goulennet ez eus bet un nebeut kentelioù yezhadur gant deraouerion. Ur 
gaozeadenn a zo bet renet gant Person ar barrez a-zivout ar Feiz hag ar vuhez 
kristen.

Perzh o deus kemeret lod eus an dalc'hidi en oferinier ar Sul hag ar pemdeiz a-
gevret gant tud eus ar vro. Baleadennoù a zo bet graet war an aod ha war ar 
maez. Plijus ez eo bet bezañ degemeret en abati Kergonan e-lec'h maz eus bet 
graet d' ar berzhidi ur gaozeadenn vrezhonek gant unan eus ar venec'h.

E derou miz Gwengolo, eus ar c'hentañ d' ar 6 a viz Gwengolo, e vo dalc'het 
adarre devezhioù-studi en hevelep lec'h. 15 fur e vo priz an devezh. Skrivañ 
da : Aotrou Person Kfstinig, Presbital, 56310 Quistinic.
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500vet deiz-ha-bloaz Anna Vreizh

D'ar 25 a viz Genver 1977 e vo lidet e Breizh a-bezh ha dreist-holl e kêr an 
Naoned, 500vet deiz-ha-bloaz ar Vreizhadez vrudetañ a zo bet a-viskoazh en hon 
istor. Ganet eo Anna Vreizh d'ar 25 a viz Genver 1477 (evit tud hec'h amzer e oa
c'hoazh er bloavezh 1476 rak kregiñ a rae ar bloavezh nevez da Bask), un hanter 
milved a vo ! Ret e vo lidañ an deiz-ha-bloaz-se war an ton bras, n'eo ket 
kement-se en abeg da Anna Vreizh hec'h-unan daoust ha pegen fromus e voe he 
zonkad, met en abeg d' an darvoudoù pouezus-kenañ evit buhez vroadel Vreizh hag 
a zo c'hoarvezet en hec'h amzer. Distreset eo bet en un doare heugus istor ar 
mare en dornlevrioù-skol ha diskouezet e vo c'hoazh buhez Anna Vreizh er 
prezegennoù ofisiel, hep mar ebet, evel ur romant a garantez etre ar plac'hig 
hag ar roue gall, etre Breizh ha Bro-C'hall unvanet evit mat... Talvoudus-kenañ 
e c'hell bezañ an deiz-ha-bloaz er c'hontrol evit an holl ac'hanomp hag hor mad 
a c'hellomp ober eus an degouezh-se evit studiañ adarre Istor Breizh en amzer-se
ha lakaat hor c'henvroiz ivez d' e anavezout gwelloc'h.



E gwirionez e voe dibenn ar 15vet kantved unan eus mareadoù pouezusañ hon istor 
broadel, goude mare an dilestradur en Arvorig ha diwezhatoc'h mare ar stourm-
trec'h renet gant Nevenoe, Erispoe ha Salaun.

Dindan renerezh pemp dug, Yann V (1399-1442), Frañsez Iañ (1442-1450), Per II 
(1450-1457), Arzhur III (1457-1458) ha Frañsez II (1458-1488) e teuas Breizh da 
vezañ ur galloud gwirion en Europa. Krouet eo ar skol-veur gentañ e Breizh d' ar
4 a viz Ebrel 1460 en Naoned dre ur vuilh a-berzh ar Pab Plus II. Skoulmañ a ra 
Breizh emglevioù soudardel gant Maksimilian Aostria hag Edouarzh IV a Vro-Saoz e
1481. Ur Parlement broadel gwirion a zo diazezet e Breizh e 1485. War greñvaat 
ez a beli an Dug e diabarzh ar vro. Emañ an armerzh o vleuniañ hag ur 
vourc'hizelezh kenwerzhel o tiwanañ, ganti un emskiant broadel aroueziet gant un
den evel Per Landeiz. Ouzhpenn 2 000 lestr breizhat a red war vorioù Europa e 
dibenn ar 15vet kantved ha gwelet e vez martoloded Breizh e porzhioù ar mor 
baltek kenkoulz hag e porzhioù Bro-Skos ha Portugal...

War dachenn an arzoù-kaer, ha dreist-holl war dachenn an tisaverezh ez eo dibenn
ar 15vet kantved ar prantad skedusañ en istor Breizh. E pep lec'h e vez savet 
kestell, kreñvlec'hioù, manerioù, ilizoù, chapelioù, a c'hellomp c'hoazh hiziv 
estlammañ dirak un darn vras anezho...

Ken dedennus eo ivez ar mare-se war dachenn ar spered. Emañ Europa o tilezel ar 
Grennamzer ha ne chom ket Breizh war lerc'h ar broioù all. Buan-tre en em led ar
moulerezh bet ijinet war-dro 1450 gant Hans Gutenberg e Mainz ha moulet e vez 
levrioù e Brehan-Loudieg adalek 1475, ha da c'houde ivez e Roazhon, Landreger 
hag an Naoned. A-raok dibenn ar c'hantved e vez embannet teir gwech Hengustum 
Breizh hag e 1499 ez embann Yann Lagadek e Gatolikon e Landreger. Er mare-se 
ivez e vez savet misterioù bras evel Mister Bras Jezuz pe Buhez Santez Nonn...
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Ret eo anzav n' anavezomp ket kalz Istor Brelzh. Gwir eo n' eus ket kalz tra da 
lenn e brezhoneg diwar-benn istor hor bro. Talvoudus e vefe studiañ an amzer-se 
a dost ha skrivañ e 1976 ul levr pe meur a hini pe da vihanañ pennadoù diwar-
benn Anna Vreizh, hec'h amzer, politikerezh an Duged er 15vet kantved, armerzh 
ar vro, stad ar gevredigezh, stad an arzoù-kaer, stad al lennegezh vrezhonek, 
h.a... Amañ hag ahont e vo tu marteze da aozañ diskouezadegoù, pe broudañ 
kuzulioù-kêr, tiez ar sevenadur ha mirdioù, da aozañ diskouezadegoù diwar-benn 
an amzer-se. Tu a vo da aozañ marteze ivez kenstrivadegoù er skolioù ha da 
lakaat ar re yaouank dreist-holl da zizoleiñ istor gwirion o bro. Klasket e vo 
aozañ e Kastell an Naoned (ha marteze e lec'hioù all c'hoazh) un doare 
arvestadeg a ton ha sklerijenn » evit lakaat an dud da gemer perzh muioc'h en 
deiz-ha-bloaz-se. Kalz labour a vo e gwirionez evit ober eus an deiz-ha-bloaz-se
un darvoud bras e Breizh ha drezañ dihuniñ emskiant vroadel hor c'henvroiz.

Kendalc'h Keltiek 1976

En Enez Vanav e vo dalc'het ar C'hendalc'h Keltiek ar bloaz a zeu, eus al Lun 19
d' ar Gwener 24 a viz Ebrel. E Port-Erin, ur porzh bihan (war-dro 2 000 annezad 
ennañ) e mervent an enezenn e vo graet pep tra. N'eo ket bet embannet c'hoazh 
gant Skourr Manav danvez-labour ar C'hendalc'h. Anv a zo da aozañ ur veaj a 
stroll eus Breizh dre garr-nij pe, maz eo re ger, dre garr-boutin.

E 1977 e vo aozet ar C'hendalc'h e Stirling, e Bro-Skos.

Mein kozh oc'h advevañ

Bez ez eus e-kichen Savenneg, e Bro-Naoned, dismantroù un abati hag a voe e-



touez ar re vrasañ hag ar re vrudetañ e Breizh gwechall, e anv " Blanche 
Couronne " (Kurunenn Wenn) pe gwechall-gozh " Koed Gwenn ". Hervez ar vojenn e 
voe savet e 969 met pezh a zo sur, e voe annezet gant menec'h dibaouez eus 1126 
betek 1767, ha lakaet e voe dindan warez ar Pab Gregor IX dre ur vuilh digantañ.
Bras-tre eo ar savadurioù-se met en ur stad fall-tre emaint. Implijet eo ar 
chapel evel lab gant ur c'houer, toull eo an doenn e meur a lec'h, dismantret eo
ar c'hloastr ha tonket e oa e gwirionez ar manati-se da vont da get buan-tre.

Setu daou vloaz abaoe m'eo bet krouet e Bro-Naoned ur gevredigezh hec'h anv " 
Bretagne Vivante " (Breizh Vev) hag he fal adsevel ar manati-se, lec'hiet mat-
tre etre Sant-Nazer hag an Naoned, hag ober gantañ ur greizenn sevenadurel 
vreizhat e-lec'h ma c'hello bezañ graet sonadegoù, diskouezadegoù, beilhadegoù, 
devezhioù-studi, h.a... Dre aozañ festoù-noz diniver abaoe daou vloaz, dreist-
holl e Bro-Raez, ez eo deuet a-benn izili ar gevredigezh-se da zastum gwenneien 
evit sevel ul lab nevez evit perc'henn ar manati, an diviz nemetañ evito da zont
da vezañ perc'henned an abati d' o zro. Abaoe derou miz Mezheven eta ez eo deuet
an abati kaer-se da vezañ piaouet gant " Bretagne Vivante " ha kregiñ a ra 
bremañ al labour adsevel, ul labour hag a bado moarvat bloavezhioù ha 
bloavezhioù. Aozet ez eus bet ur gouel bras d'ar Sul 3 a viz Eost en abati gant 
ur bern arzourien vrezhon hag a oa deuet evit netra. Fichet e oa bet ur mell 
Gwenn-ha-du war doenn an abati hag ouzhpenn 1 000 den eus korn-bro Savenneg o 
deus kemeret perzh er gouel-se.
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An holl re o defe c'hoant gouzout hiroc'h diwar-benn " Koed Gwenn " ha 
skoazellad " Breizh Vev ", da akouer o vont da gemer perzh en ur chanter e-pad 
ar vakadsoù, a c'hello skrivañ da rener ar gevredigezh : Jean-Pierre Chapron, " 
Bretagne Vivante ", Le Pé de Buzay, 44640 Le Pellerin.

Arnodenn an Trec'h

Setu amañ roll ar re a zo bet degemeret en arnodenn an Trec'h Kentañ, e Sant-
Brieg, e-kerz Kamp Etrekeltiek ar Vrezhonegerien.

Annaig LUKAZ gant ar meneg mat-tre ha meuleudi ar varnerien,
Monika LOUSSOUARN gant ar meneg mat-tre,
Glaoda MOREAU gant ar meneg mat,
Per KERGENO gant ar meneg mat,
Anna-Vari KELENN gant ar meneg mat a-walc'h.
Hor gwellañ gourc'hemennod d' ar pemp arnodennad.

Istor Breizh La Borderie 

Pediñ a reomp hor c'henlabourer Roparz Hemon hag hol lennerien d' hon digareziñ 
pa n' hon eus ket kavet an tu da lakaat ar pennad Istor Breizñ en niverenn-mañ.
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Per DIOLIER

KLAÑV ON

Klañv on
Ret eo labourat memes tra 
ha diskouez d' an dud
un dremm hegarat.

Klañv on
ha n' emaon ket ken
e bed diseblant ar re yac'h. 
O fistilherezh
hag o ranerezh
evel trouz mouget
an dornerezed
klevet eus a bell
n'int ket evidon ken.

Klañv on
Ha va zerzhienn
a zo en-dro din evel ul liñsel,
gwech e vez tomm, gwech e vez yen
ne c'hortozan mui 'met dibenn an deiz 
ma c'hellin mont kevret ganti
e goudor kloz-mat ar gwele.

Klañv on
ha n' am eus ket a c'hwezhenn, 
stlakal mat va dent a c'hellfe, 
bevañ hepken 'zo diaested.

Hogen em fenn buan ' tremen 
soñjoù divoas,
soñjoù berrboell,
liesliv, brizh, brell,
eston 'vel eskell balafenned.

Sant-Servan, 21.4.73.

332
GWION KLOAREG

HEMEN BAKEA
Amañ ar Peoc'h
(Enskrivadur en ur vered eus Bro-Euskadi)

Gwerzh ar re skuizh

Ur maen
Un anv
Amañ eo emañ ar peoc'h

Skuizh on



Lonket 'm eus va buhez
Va buhez flastret
Dre ma ruzen va botoù e gwenodennoù ar blijadur

Gwerzhet 'm eus va ene
An ene...
Pegen kaer 'oa
Splannder an heol e deizioù al levenez
Gwerzhet eo bet d' an estren :
Farouell laeron douar va c'havell
Estrenien gwastaerien
Kofoù diwalc'hus 
Daoulagad touseg

Hirvoudoù va c'halon davet toull don ar bez 

Skuizh on
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Ribinoù lugernus ar plijadurioù 
Pelec'h emaoc'h bremañ ?
Va buhez reuzeudik
He deus roget pell 'zo he dilhad sul

Karet 'm eus 
Karet on bet 
Ankounac'haet ganin anv al levenezioù diniver

Hirvoudoù va c'halon davet toull don ar bez

Piv a zesko din
Penaos gwalc'hiñ va filhoù ? 
Piv a zilamo
Ar c'habestr mezhekaus ?

Pa vo serret warnon dor an douar 
- Ar marv stok ouzhin -
E vouskanin
Dilavar
Kanaouenn ar peoc'h

Ar peoc'h.

5/5/1972
Bang-Salé les Bains
Enezenn La Réunion.
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Jef PHILIPPE

An Hader Ludu

Gant e sac'h kerc'h e-pign ouzh e gostez 
War leton morlivet an hañv entanet
E kerzh an Hader Ludu
O skignañ dornadoù puilh a huñvreoù

E veud a bik da bediñ 'n neñv,
A sach anal an aer diouzh an oabl war ar pri 



A sach ar glav truezus war had ar park klañv 
Da gargañ dour e gwazhioù ar gwrizioù
(O ! eürus ar beler, an aoulin)

Hag al ludu a gouezh, a vroud,
a sav e splannder ar c'hozh-amzer 
a gresk e gwez

War skramm treuzwelus an dremmwel don

C'hwezh al ludu 'aloub ar wrez 
C'hwezh c'hwerv al ludu gleborek 
A zoug promesaoù an nevez-hañv

E-keit-se 'teuz skeud an hader 
Pelloc'h eget frondoù an delioù marv
E votez sanket er pri bouk
E veud a-bik o pediñ 'n neñv
Teuzet en e ludu heugus
Evel ul loiad yod
  E dislonkadur
    Ur mezvier
      Marv 

335
Jef PHILIPPE

Gant ma genou digor

(me 'fell din komz ...)

Tud yac'h
Me 'larfe deoc'h a-walc'h
Un draig
Ken dister ha mousc'hoarzh an abaf

Toull eo ma botoù 
Toull, ma bragoù 
Ha toull, ma beg.

Hag avel a sav diouzh pep pleg 
Avel skornet ha mogedek
Avel dispac'hel, hag a zoug
Ar c'homzoù skoulmet em gouzoug

Komzoù reuzius ar gasoni
Pa grog 'n den da fallgaloniñ

Komzoù hag a leusk blaz fall 
E lagad an den mut
Ha genou an den dall

Se, n' eo na pedenn na prezeg, 
Preder, na son na barzhon

N' eo nemet yud ar bleiz en noz 
Pa c'hwitell ar barradur noazh 
Gant anal ar goañv kleñvedus 
Pa vez rivet dour ar stank vras
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Pa strak chadennoù ar c'hoskor 
An den hep kledor na goudor

O, foei, 'vat, n' eo ket kreñv ma mouezh
'Vit krediñ 'c'hellfe sevel gwrez.

Met anal ar goañv kleñvedus
A c'hwezh war dan an denig kuzh, 
Ken na sailli fulennoù en nec'h, 
Koroll foll, 'vel tantad an trec'h.
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KERVARKER

SON AN DAOL

- O itron Varia Blevin,
Diouzh an noz ha diouzh ar mintin, 
Ha diouzh ar mintin pa savan,
Siminal va dous a welan.

Moged siminal va dous koant 
A ro din kalz a nec'hamant. 
Ret eo din mont betek he zi 
Evit komz ur wech c'hoazh outi. -

Loizaig Alan a gane,
'Vont gant he saout, ar mintin-se. 
'Vont gant he saout d' ar park neve, 
Loizaig Alan a gane.

Troñset ganti he joblinenn,
Glas he lagad, he blev melen,
He jod ruz evel bleuñv skav-gwrac'h. 
Siwazh, gwall lorc'hus eo ar plac'h.

War ar bazenn e oa pignet
Da zigeriñ 'r gloued d' he loened, 
Pa welas Piarig, he mignon, 
'Tont gant an hent 'trezek ar saon.

PIARIG
Va dousig, mont a raen d' ho ti 
'Vit ho koulenn da zimeziñ.
Roit din-me ur respont mat,
'Vel 'reas gwechall ho mamm d'ho tad.

LOIZAIG
Respont a rin deoc'h, va den mat, 
Pa c'houlennit ken hegarat,
Ne fell din larout gaou ebet : 
A-benn diriaou eo va eured.
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E-tal va zi, war an dachenn,
Em eus galvet micherourien,
Da ober taolioù, skabelloù
Da reiñ d'an dud a-benn diriaou.



A-benn diriaou eo vo eured. 
Re ziwezhat oc'h degouezhet. 
Bleuñv ar garantez a zo bet 
Gant un all em liorzh hadet.

PIARIG
Ganin-me e oant bet hadet,
Ha c'hwi hoc'h eus o displantet. 
Setu i bremañ disec'het,
Hogen va c'halon ne deo ket.

Ho karout a ran koulskoude. 
Ennoc'h e soñjan noz ha de. 
Hoc'h anal, dre doull an alc'houe, 
'Zeu d' am dihuniñ em gwele.

Hanter-kant nozvezh ez on bet 
E toull ho tor, ne ouiec'h ket ? 
Glav hag avel ouzh va filat, 
Dour o verañ eus va dilhad.

Tri re votoù am eus uzet,
Va dousig, ouzh ho tarempred. 
Setu me gant ar pevare.
C'hoazh n' ouzon ket va digare.

LOIZAIG
Selaouit mat ma ne ouzoc'h 
Ho tigare. Me 'laro deoc'h : 
Teir gwenodenn a gas d' ho ti. 
Kemerit unan hep distreiñ. -

Ha Piarig kaezh da zont en-dro,
Trist e galon 'vel ar maro :
- Bezv am boa bet soñj da gavet,
Ha padal kelvez am eus bet. 
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ROPARZ HEMON

HANVIG FOAR AN NEC'H

Pa ziskennas Gwilh eus an tren e Montroulez, e chomas sebezet. Peseurt 
froudenn a oa tarzhet en e spered ? Diouzh ar mintin en doa prenet ur bilhed 
evit Brest er gar Montparnasse. Ha setu ! Pa edo an tren o tremen war ar pont, 
hag eñ sellout dre ar prenestr ouzh gouleier Montroulez e teñvalijenn ar 
stankenn, hogozik hep rat dezhañ e oa savet, en doa tapet e valizenn, e oa aet e
trepas ar vagon, a yae war c'horrekaat. En em gavout a reas war ar c'hae.

Amzer en dije bet da adpignat en tren, hogen ne reas ket. Eus godell e 
borpant e tennas e vilhed, a roas d' am implijad, a gemeras anezhañ hep sellout.
Edo Gwilh war ar blasenn gant un toulladig beajerien all.

Ma ! Ur c'hruz a reas d' e skoaz, ha mont da feurmiñ ur gambr en ostaleri 
gentañ a gavas.

Edod e miz Du. Kouezhet oa an noz. E Pariz, diouzh ar beure, e oa gronnet 
an tiez gant ur vrumenn yen. Hogen a-feur ma rede an tren etrezek ar c'hornog, 
en doa an heol diskoachet e fri, ha lintret en doa a-hed an deiz dre un oabl 
digoumoul, o lakaat an dud da grediñ e oa distroet an hañv, nemet kuñvoc'h e oa 
e sked.

« Eizh vloaz ! » a soñjas Gwilh. « Abaoe eizh vloaz n' on ket bet amañ. »

E 1904 en doa tremenet tri miz e Karanteg, mizioù Mae, Mezheven ha Gouere.
Naontek vloaz en doa neuze, hag e oa studier e Roazhon. En nevez-amzer e oa bet 
klañv. Ur gwall varrad sifern hepken, nemet ar medisin en doa bet aon na vije 
krog ennañ an droug-skevent. Aliet en doa dezhañ mont da ziskuizhañ war ar maez.

« Aer ar mor a raio vad deoc'h, gant na vo ket re greñv. »

Karanteg, a lavared, a oa yac'hus. Ha da Garanteg ez eas.

Dizarvoud oa bet buhez Wilh goude se. Na droug-skevent na kleñved all 
ebet. Echuet gantañ e studi, tremenet e arnodennoù, graet e zaou vloaz servij en
ur rejimant ijinerezh, e oa aet da gimiour en un uzin e Corbeil. Bremañ, dre 
hantererezh ur c'heneil d' e dad, e oa bet kinniget dezhañ labour plijusoc'h ha 
paeet gwelloc'h e Brest. Kemeret en doa eta ur sizhunvezh ehan, ha da Vrest ez 
ae evit en em glevout da vat gant an hini a vije e vestr nevez.
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A-raok pignat d' e gambr goude koan, hag eñ o vutuniñ dirak un tasad kafe,

e c'houlennas ouzh ar vatezh da bet eur e loc'he karr Karanteg.

« Karr Karanteg ! » eme ar plac'h. « Unan a ya kuit eus ar gar, a gredan, 
da beder eur goude kreisteiz. Mes n' on ket sur. »

Ar vatezh a yeas da gomz gant an ostizez. Houmañ, ur vaouez hegarat, a 
zeuas davet Gwilh. Gwashoc'h keloù a oa c'hoazh ganti. Etre miz Here ha miz 
Ebrel ne oa karr nemet teir gwech ar sizhun. En deiz war-lerc'h, ur Gwener, ne 
vije karr ebet.

« Klevit, aotrou, » emezi o verzout nec'hamant an den yaouank, « pegeit 
amzer e fell deoc'h chom e Karanteg ? »

« Ober un droig hepken, ha distreiñ a-raok an noz. »



« E varc'h-houarn a vo feurmet deoc'h gant va mevel. mar kirit. »

* * *

Antronoz, war-dro eizh eur, pignet war varc'h-houarn ar mevel, naetaet ha 
puret hag eouliet evitañ, ez eas Gwilh en hent. Gwisket en doa e vantell-c'hlav,
daoust ma oa kaer an amzer, ur bam. Pa na vije bet ar gwez hag ar bodoù dizeliet
e vije bet lavaret an hañv. Sioul ha didud ar maezioù. Un nebeut kirri hepken a 
dremene, o kas legumaj da Vontroulez.

Ne selle ket kement-se evelato ouzh ar gweledva. Re a eñvorioù a samme e 
spered. Dreist-holl e hañvale dezhañ gouwelout div zremm, a oa savet dirazañ 
meur a wech e-pad an noz, rak berr e oa bet e gousk.

Lukaz ha Renea.

Eizh vloaz diagent, erru e Karanteg, en doa kemeret pañsion en ostaleri 
vras. Miret avat e veze ar c'hambroù evit ar veajerien na raent nemet tremen, ha
roet e voe dezhañ ur gambr en un ti prevez, ti un Aotrou Malejak, war-hed ur 
c'hilometrad diouzh ar vourc'h.

" Ker-Suzon ", - merket oa an anv e lizherennoù alaouret war ur blakenn 
varbr gwenn e-tal an nor, - un ti nevez-flamm war an uhel, dezhañ un estaj ha 
mansardennoù dindan an doenn, eeun, hirgarrezek, ul liorzh dirazañ, rannet gant 
ur gael houarn livet-gwer diouzh an hent, pe gentoc'h diouzh ar wenodenn 
draezhek a yae pelloc'h d' en em goll war un tevenn. Tro-war-dro, netra nemet ul
lanneg. Heol miz Mae a lintre sklaer.
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An Aotrou Malejak a oa war gorf e roched o palarat en e liorzh pa 

zegouezhas ar studier yaouank gant mousig an ostaleri, hemañ kaset d' e ambroug 
ha da zougen unan eus e ziv valizenn.

Un den war-dro hanter-kant vloaz e oa, tev e gorf, ruz e zivjod. Plantañ e
bal a reas en douar, poulzañ e dog-plouz war e gilpenn da sellout gwelloc'h ouzh
ar paotr, hag astenn dezhañ e zorn kaledennek.

« Mat eo ! Mat eo ! Prest eo ho kambr ! A a a ! » C'hoarzhin a rae, e 
zaoulagad ront o virviñ gant an drantiz.

« Houmañ eo va gwreg, » emezañ c'hoazh. « He ! Suzon ! Suzon ! »

Sanket-don war ur gador-vrec'h kolo e-tal ar porched, heñvel a-walc'h ouzh
ur sac'had-bleud a vije bet glas avat, rak glas oa he brozh hag he c'horfenn, e 
oa ur voudoupenn a vaouez a seblante morvitellet. Koulskoude e savas gorrek he 
malvennoù.

« Suzon ! Ar paotr kaset amañ eus an ostaleri ! » Ha da Wilh, en ur 
ziskouez gant e viz ar blakenn varbr e-tal an nor :

« Ker-Suzon ! He anv am eus roet d' an ti !A a a !» Suzon a hejas he fenn,
hep kavout an nerzh d' ober muioc'h.

« Renea ! Renea ! »

N' en dije ket bet ezhomm da c'hervel. Ur plac'h yaouank, o tont eus 
diabarzh an ti, he doa digoret an nor. 

« Va merc'h Renea eo. »

Den n' en dije divinet e oa ar plac'h-se, moan he dargreiz, mistr he 
c'horf, merc'h d' e zad ha d' he mamm. He daoulagad a oa du-bran, ha du-bran 
ivez he blev, kribet-plat. War-dro ugent vloaz e hañvale bezañ.



« Renea, diskouez e gambr dezhañ. »

Hep ur jestr e kilas ar plac'h, neuze pignat gant an diri, Gwilh ouzh he 
heul, betek pondalez an estaj, ha neuze c'hoazh uheloc'h. Digeriñ un nor a reas 
hag o vezañ lezet ar paotr da dremen dirazi, ez eas kuit hep ur ger.
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Ur vansardenn e oa ar gambr, bras a-walc'h, gant daou brenestrig ma weled 

drezo an tevinier hag un dachennig vor. Treustoù livet ruz-gell a dorre unded 
plastr gwenn-kann ar mogerioù. War ar gwele houarn e oa ledet ur c'holoenn 
dantelezh. E-kichen, ur pallennig kolo war ar plañchod digoar hag un daol-noz 
akajou, kozh, warni ur boujiod metal gwenn. Un armel vihan e-tal an nor. E-tal 
ur prenestr, un daolig koad-sapr, renket warni, war un dablezenn varbr louet, ur
picher e-barzh ur plad-gwalc'her, ur plad-soavon, ur plad-barver, holl e 
feilhañs wenn kinklet gant tresadennoù bleunioù, delioù ha balafennoù glas. E-
kichen, ur brok amailhet leun a zour, ur sailh ha div serviedenn bleget a-ispilh
war ur gordennig. Dirak ar prenestr all, ur gador blouz. A-us d' ar gwele, ouzh 
ar voger, en ur stern koad du gwerniset, skeudenn un evn trovanel, gwir bleuñv 
peget war e gorf. Pep tra naet ha kempenn.

Setu ar renabl a reas Gwilh en un taol-lagad, un tammig disouezhet, un 
tammig abaf zoken er gambr estren-se. Chom azezet a reas ur pennad war ar gador,
ha neuze digeriñ e valizennoù ha klenkañ e draoù en armel.

Goude e tiskennas, rak poent merenn a dostae. El liorzh edo ar vamm atav o
kousket war he c'hador-vrec'h. An tad a oa stouet dirak ur bodig-roz, a greske, 
dister, e-kreiz ur c'harread louzaouennoù-an-Dreinded.

« Sellit ! rozennoù a vo ! » emezañ o flourañ ur vroñsennig. « Ha warlene 
ne oa amañ nemet traezh hag askol ! »

Eus ar plac'h yaouank ne oa roud.

* * *

Karanteg, e miz Mae, ne oa ket c'hoazh darempredet gant « ar Barizianed »,
da lavarout eo ar familhoù a zeue en hañv er c'hornig sioul ha marc'had-mat-se 
eus Breizh. E sal-debriñ an ostaleri ne weled nemet un nebeut aotrounez, 
beajerien-genwerzh an darn vuiañ anezho.

Ouzh an daol grenn vras e-kreiz e rankas Gwilh azezañ. Ar gaoz a yae en-
dro da itrikoù an impalaer Gwilherm II, a felle dezhañ en em unaniñ gant Frañs 
ha Rusia da ziskar galloud Breizh-Veur.

« O ! ar prezidant Loubet a viro ! »

« Hag an tsar Nikolaz II ivez. »

« Re vignoned int gant ar roue Edouarzh VII. »

Heuget gant seurt sotonioù, Gwilh a selle ouzh un eoul-livadur e pign ouzh
ar voger dirazañ, o tiskouez Kastell an Tarv.

* * *

« Petra 'soñjit-hu eus an daolenn-se ? » eme un denig a zebre en tu kleiz 
dezhañ.

« Ne ouzon ket. Na mat na fall, a gredan. »

« Fall kentoc'h ! Morse er vro-mañ n' eus un oabl ken unton, hag an 
houlennoù a zo treset evel follennoù houarn, ne gav ket deoc'h ? N' oc'h ket 
arzour ? »



« N' on ket. »

An denig, lunedoù tev gantañ war e fri hir, ur skoulm-kravatenn ledan 
dindan e c'hroñj, a lavaras e oa-eñ arzour a vicher. Bremañ m' en doa toullet 
kaoz gant e amezeg, e komze hag e komze, anezhañ e-unan da gentañ, neuze eus 
Karanteg ha Karantegiz. Er bloaz diagent e oa bet eno, emezañ, hag e seblante 
anaout an holl dud.

Gwilh n' en doa mann d' ober nemet selaou. A-benn ur pennad, avat, e 
krogas an denig da guriuzañ, hag e reas goulennoù.

« Ha pelec'h emaoc'h o lojañ ? »

« Pellik a-walc'h. »

« En un ti-feurm ? »

« Nann, en un ti nevez e tu an tevennoù, Ker-Suzon. »

« O ! Ker-Suzon ! »

An denig a rontaas e vuzelloù, evel darev da c'hwibanat.

« Ur fulenn a blac'h a zo en ti-se !» a lavaras a vouezh izel.

Ha neuze, o lakaat e zorn war vrec'h Wilh :

« C'hwi 'wel ar paotr a zo aze o verennañ ouzh un daol vihan ? »

« Ya. »

« Koantenn Ger-Suzon a zo e zous. »

Gwilh a sellas pizh ouzh ar paotr-se, n' en doa ket taolet evezh outañ 
betek neuze. War-dro pemp bloaz warn-ugent e c'halle bezañ. E vlev du troc'het-
berr a rae ul linenn eeun war e dal. Doare ur micherour oa dezhañ kentoc'h eget 
hini un aotrou. Gwisket-kempenn e oa koulskoude, gant dilhad gell, ur c'holier 
gwenn kalet hag ur frondenn du.

Dres d' an ampoent, eus godellig e jiletenn e tennas e vontr evit gwelout 
an eur, e rollas e serviedenn hag e savas da vont kuit. Ur stouig-penn a reas d'
an arzour en ur dremen.

« Mall a zo warnañ, » eme hemañ da Wilh. « Mestr-skol eo. »

An arzour, er c'hontrol, en doa amzer. Ur pakad sigaretennoù a lakaas war 
an daol.
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« Butuniñ a rit ? »

« Ne ran ket, » eme Wilh, o sevel hag o kuitaat ar sal d' e dro.

* * *

Hegaset oa, displijet gant e ved. Abaoe teir eur hepken edo e Karanteg, ha
ne ouie ket petra ober. Mont da Ger-Suzon, d' en em serriñ en e gambr ? Nann, n'
halle ket. Aet er-maez eus an ostaleri, e prenas en ur stalig ur gartenn-bost da
gas d' e dad ha d' e vamm. Gast ! ne oa kreion ebet gantañ ! Kavout a reas an 
ti-post.

« Un timbr pemp santim, » emezañ d' an dimezell hanter skoachet a-dreñv he
dorikell. « Ha mar plij, n' hellit ket prestañ din peadra da skrivañ ? »



« Un doug-pluenn a zo aze, » emezi sec'h.

Bez' e oa un doug-pluenn, nemet ar bluenn a oa krevet. 

Gwilh a zistroas d' ar stalig da brenañ ur c'hreion, a skejas, ginet, gant
e ganived.

Skrivet ha postet gantañ e gartenn, e reas tro ar vourc'h, hep kavout 
netra a dalveze kalz ar boan gwelout, zoken an iliz.

« Perak an diaoul on deuet amañ ? » a soñjas. « Koulz e vije bet din chom 
er gêr. »

Ha dre e spered e welas e gambr vihan e Brest, e karter sioul ar ru 
Voltaire. Eno da vihanañ e oa e levrioù, ha mar ranke diskuizhañ, diskuizhañ a-
walc'h a c'halle.

Un droiad a reas neuze. o kemer ar c'hentañ hent a gavas dirazañ. Ar 
maezioù, souchet dindan an oabl ledan, a lakaas un tamm peoc'h en e ene. Tomm oa
an heol, ken tomm ma vije en em ledet a galon vat war ar geot, nemet koun a 
zeuas dezhañ eus alioù e vamm hag ar medisin :

« Arabat pakañ riv ! Ret bezañ fur ! »

Ne vern dre belec'h ez ae, e seblante ar mor bezañ a bep tu. Kerzhout a 
rae, gwech a-hed ur ravent, gwech a-dreuz ur park pe ul lanneg. An amzer a nije,
ha ne skuizhe ket. Degouezhet e tor un tevenn, e fellas dezhañ krapañ da 
arvestiñ mat ouzh un enezenn en doa gwelet en hanternoz.

« He ! Diwallit ! dañjerus eo ar wenodenn-se ! »

Re ziwezhat ! Gwilh a santas an douar o vankañ dindan e droad. Ur voudenn 
distaget a ruilhas d' an traoñ. Ar paotr, dre chañs, ne ruilhas ket da heul, 
hogen a-blad en em gavas war ar gwain.
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An den en doa huchet a hastas davetañ.

« N' eus droug ebet ? »

« Ne gredan ket. »

Gwilh en doa anavezet an hini a oa da greisteiz en ostaleri, ar mestr-
skol.

« Sevel a c'hellit ? »

« Ya. »

Harpet gant an den, ez eas en e sav.

« Ho torn a zo krafignet ! »

Ul linenn ruz a oa war gil e zorn. Roget oa bet ar c'hroc'hen gant ur 
maen.

« Ret eo gwalc'hiñ ar gouli diouzhtu, » eme ar skolaer. « Amañ n' eus ket 
a zour. Klevit. Deuit ganin. Un ti a zo e-kichen. »

Bale a rejont.

« C'hwi zo eus Brest ? » eme Wilh, en doa merzet doare-komz e ambrouger.

« Eus Rekourañs. »



« Me a zo eus Brest ivez. »

Treiñ a rejont a-zehou, ha sebezet e voe Gwilh o welout, war-hed un tri 
c'hant metr bennak diouto, Ker-Suzon.

« Ma ! » emezañ, « en ti-mañ eo e lojan. »

Ur sell iskis, a gavas dezhañ, a darzhas e daoulagad an den yaouank. Mut e
chomas avat. Pa errujont, e poulzas ar gloued. Ne oa den el liorzh. O kregiñ er 
morzhol e skoas ouzh an nor.

Renea eo a zigoras.

« O, Lukaz, me oa... »

Troc'het e voe he c'homz dezhi gant ar souezh gwelout an daou-se a-gevret.

« En em anavezout a rit ? » emezi.

Ar skolaer a zisklerias pezh a oa c'hoarvezet. Renea, ne voe ket pell, o 
tichafrantañ ur vandenn diouzh un tamm lien, a walc'has an dorn kignet.

« Poan a ra ? »

« Ne ra ket kalz. Bennozh Doue deoc'h, ha deoc'h ivez. » Ha Gwilh a bignas
d' e gambr o soñjal e oa seven lezel an daou amourouz o-unan.

* * *
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En abardaez, da vare koan, o spurmantañ ar mestr-skol ouzh e daol vihan e 

sal-debriñ an ostaleri, ez eas d'e gaout evit e drugarekaat ur wech c'hoazh.

« Se n' eo netra. Emaoc'h o vont da zebriñ ? Azezit amañ mar kirit. N' em 
eus den da zerc'hel din kompagnunezh. »

Gwilh a asantas. An daou Vrestad a gavas buan ur bern traoù da lavarout an
en d' egile. Kemm a oa etrezo dre an oad ha dre an dere, Lukaz ur gwaz dezhañ ur
vicher, Gwilh ur studier yaouank, Lukaz eus un tiegezh micherourien, Gwilh eus 
un tiegezh bourc'hizien vihan. Heñvel oant koulskoude e meur a geñver, speredek 
o-daou, douget d' ar studi muioc'h eget d' ar blijadur. Pa venegas Gwilh e 
studie al louzawouriezh, Lukaz a ziskouezas dezhañ un nebeut plantennoù en doa 
dastumet en endervezh-se goude ar skol ha lakaet en ur voest houarn gwenn 
kranennheñvel, a oa e pign a-ere ul lerenn ouzh kein e gador.

« Spontus, » emezañ, « rankout bevañ en un toull evel Karanteg, e-touez 
tud n' o deus ken preder nemet o labour pemdeziek, pe tud evel ar veajerien-
genwerzh a welit amañ, gant o fistilherezh goullo. Me a garje bezañ bet studier 
eveldoc'h. Mes va zud n' o doa ket arc'hant. Chañs am eus bet c'hoazh, gallout 
mont da skol-vistri e Kemper. »

Rust oa e vouezh. Padal, ar barrad c'hwervoni-se ne badas ket pell.

Echu ar pred, e stardas kalet dorn Gwilh, - dre eurvad ne oa ket an hini a
oa bet krafignet, - hag istribilhet gantañ e voest-plantennoù a-dreuz-skoaz, ez 
eas kuit.

Gwilh a reas un dro e sal-evañ an ostaleri. Ouzh an taolioù e oa dija 
paotred o c'hoari kartoù. En ur c'horn e welas an arzour, a reas sin dezhañ da 
dostaat. Oc'h ober evel pa n' en dije ket komprenet, ez eas buan er-maez. 
Kouezhet oa an noz, gouyen an aer dindan al loar hag ar stered. Distreiñ a reas 
d' e gambr.



* * *

Antronoz vintin, da eizh eur, pa ziskennas Gwilh da zijuniñ, - rak dijuniñ
a dlee e Ker-Suzon, - ne gavas en traoñ nemet Renea hag ur vaouez kozh anvet 
Mari, a zeue en ti da zevezhiañ.

Dreset oa bet an daol evitañ er sal vras, a dalveze war un dro da saloñs 
ha da sal-debriñ, he daou brenestr o tigeriñ war al liorzh. 
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« Va zad a sav abred, ha va mamm a sav diwezhat » eme ar plac'h yaouank. «
Ma ne ra netra deoc'h, me a zijuno ganeoc'h. »

Mont a reas d' ar gegin ha distreiñ gant ar pod-kafe hag un dasenn eviti.

« Ho torn a ya gwelloc'h ? »

« Parea a raio buan. »

Ar sal a oa kempenn ha sklaer, paper damalaouret kinklet gant bleunioùigoù
glas peget war ar mogerioù, an arrebeuri lufret-mat, nevez, pounner, rikamanet, 
eus ar seurt a werzhed neuze da dud na oant na paour na pinvidik-bras, listrier,
taol ha c'hwec'h kador, stumm " Loeiz XIII ", a soñjas Gwilh hep bezañ sur. Harp
ouzh ur voger, e-kreiz, e oa ur piano. E-kreiz ur voger all, ur siminal eeun, 
marbr du, warnañ ur bandulenn arem dindan ur voullenn wer, o tiskouez tri marc'h
daou o taoulammat hag unan savet war e lost, ha daou lestr falsjapanat heñvel-
poch, keñver-ha-keñver.

« Bet oc'h e Karanteg c'hoazh ? » emezi.

« Nann. Me a zo eus Brest, ha studier on e Roazhon. »

« Me ' garfe bezañ en ur gêr vras, » emezi. « Chom a rankan amañ avat evit
ober war-dro va mamm, a zo fall he yec'hed. Pa gavan amzer e studian un tammig. 
»

Gorrek e komze, o tistagañ he gerioù gant evezh, un disterik orbidus, a 
seblante da Wilh, evel c'hoant dezhi diskouez ne oa ket ur goueriadez. He 
daouarn a oa treut, he bizied hir ha moan, he ivinoù livnet aketus. Anat oa ne 
dlee ket lazhañ he c'horf o labourat en ti.

Kontañ a reas e oa bet e Roazhon ur wech, e Pariz ur wech, hogen Naoned a 
anaveze mat.

« Kafe ho po c'hoazh ? »

« Nann, trugarez. »

« Ma ! poent eo din mont da sikour va mamm d' en em wiskañ. »

Sevel a reas ha mont kuit, o serriñ an nor war he lerc'h.

Gwilh, o sevel d' e dro, a dostaas ouzh ar piano. Follennoù-sonerezh a oa 
war ar marc'h-levr : ur valsenn gant Brahms, ur bolonezenn gant Chopin. E-
kichen, war un astellig, e oa romantoù golo melen. War un daolig e oa binvioù-
tanengravañ hag ur voest gant tresadennoù glas, prest da vezañ tanengravet.

« An holl draoù-se, » a soñjas, « a zo dezhi. »

* * *
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Gwilh en doa graet e venoz kenderc'hel un tammig e Karanteg gant e studi, 



daoust na vije ket gouest da dremen e arnodennoù e miz Gouere. Ur c'harnedig 
notennoù kimiezh a oa gantañ e godell e borpant. Mont a reas da glask ur 
c'hornig goudor war un tevenn, hogen ne gavas ket. Kreñv e c'hwezhe an avel en 
deiz-se, - ur Yaou, - ha diougan glav a oa. Etrezek ar vourc'h e kerzhas eta. Ne
oa herberc'h da gaout nemet e sal-evañ an ostaleri, goullo d' an eur-se, a 
drugarez Doue.

Foei d' e notennoù kimiezh ! Lenn a reas ur gazetenn bet prenet gantañ er 
stal-vutun, lenn diwar c'horre hepken. E soñj, kaer en doa, a droe davet plac'h 
yaouank Ker-Suzon. ha se a hege outañ. « Ur fulenn a blac'h » en doa lavaret an 
arzour, o vont kalz en tu-hont d' ar wirionez. A dra sur ne oa ket vil. Tamm 
ebet kenedus avat. E Roazhon koulz hag e Brest, Gwilh a anaveze meur a blac'h 
plijusoc'h da welout.

Hervez an arzour e oa-hi « dous » ar skolaer. Pezh a oa sur da vihanañ eo 
en em anavezent. E c'halvet he doa dirak Gwilh dre e anv-bihan, Lukaz. En « un 
toull evel Karanteg » e kaved marteze plac'hed koant. Hogen a blac'hed desket 
evel Renea ne dlee ket bezañ ur bern. N' oa ket eston e vije bet dedennet ur 
paotr douget d' ar studi gant unan a c'halle e intent.

« Ma ! kement-se ne sell ket ouzhin ! » a lavaras outañ e-unan en ur hejañ
e skoaz.

Da greisteiz ne zeuas ket Lukaz en ostaleri da verennañ, nag an arzour 
kennebeut. Gwilh a zebras e-unan, hep klask toullañ kaoz gant nikun. En 
endervezh e reas un dro hir betek Henvig. Ober un dro evel-se bemdez a raje vad 
d' e yec'hed hag a roje tro dezhañ da anavezout ar c'horn-bro.

E bourc'h Karanteg, war-dro c'hwec'h eur, e welas Lukaz e tiskenn eus ar 
c'harr-boutin, a oa o paouez chom a-sav. En deiz-se ne oa ket a skol, hag aet oa
da Vontroulez, emezañ, d' ober kefridioù.

Laouen e seblante bezañ.

« Levrioù am eus prenet. Deuit ganin du-mañ da welout anezho, mar kirit. »

« Du-mañ » a oa ur gambr feurmet gant ar skolaer yaouank e ti bihan ur 
maltouter kozh war e leve, ur gambr a-rez-an-douar, gwennrazet he mogerioù, enni
ur gwele, un daol, ur gador, ur skabell hag ur pres. Tammoù pleñch diguñv 
diframmet diouzh kasedoù a oa bet tachet a bep tu da zougen levrioù. War ur 
voger e oa ledet, staget gant tachoùigoù-tresañ sanket er plastr, follennoù eus 
kartenn vrasskeul an arme, o taolennañ ar vro etre Kastell-Paol, Montroulez ha 
Sant-Yann-ar-Biz.
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Lukaz a lakaas war an daol ar pakadoù a oa deuet gantañ, hag a zigoras 

unan. Tri levr a oa. An hini kentañ, un " Istor Merovingiz ", ne voe ket sellet 
kalz outañ. An eil, ur pikol levr geologiezh, anvet " Oadvezhioù an Douar ", an 
hini eo a venne ar skolaer diskouez. Leun oa a gouevrengravadurioù henloened hag
henblantennoù iskis. Treiñ a rae ar paotr ar pajennoù, lorc'h ennañ, gant 
plijadur ur bugel dirak ur c'hoariell nevez. E-pad ma sellent, e poulzas an 
trede levr a-gostez, o lavarout :

« Hemañ n' eo ket evidon. »

Gwilh en doa bet amzer da verzout e oa ur romant golo melen, heñvel ouzh 
ar re en doa gwelet e Ker-Suzon, hag e soñjas : ur prof evit Renea.

« N' eus netra all amañ a c'hell dudiañ ac'hanoc'h, » eme Lukaz. « Va 
dastumad mein ha plantennoù a viran en ti-skol. Marteze un nebeut tresadennoù a 
ran... »

Hag e tennas eus tiretenn an daol ur strobad follennoù kreionet warno tiez
ha manerioù kozh, kerreg, tourioù-tan, bigi-pesketaerezh. Gwilh, evel m' en doa 



lavaret d' an arzour, ne oa ket gouest da varn seurt labourioù, nemet en e 
greizon e prederias ne oant ket dispar.

A-gevret ez ejont neuze da goaniañ.

* * *

Gwilh a reas buan ur gavadenn : anez bezañ klañv, n' eus netra diaesoc'h 
eget diskuizhañ. Bep mintin en e wele, o tigeriñ e zaoulagad, e spurmante an 
devezh da zont evel ur follenn wenn astennet dirazañ, a vije ret leuniañ, ha ne 
ouie ket penaos. Un tammig sempl, gwir eo, e oa chomet da heul e sifern, ha 
kollet blaz he doa e vuhez. Gwelloc'h e vije bet dezhañ beajiñ marteze, hogen re
goustus ha re skuizhus e vije bet. Evit beraat an amzer, e tivizas sevel un eur 
diwezhatoc'h. Trouz a gleve en ti, an tad o komz kreñv, o huchal, o c'hoarzhin, 
an devezhourez o skeiñ gant he balaenn war ar skalieroù.

Pa ziskenne erfin da zijuniñ, Renea a zijune gantañ. Gortoz a rae-hi hep 
mar evit kaout digarez da gaozeal. 
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Ne oa ket ken desket ha m' en doa kredet Gwilh da gentañ, daoust ma oa bet

er skol betek an oad a driwec'h vloaz, emezi. Komz a rae eus lennegezh, eus 
sonerezh, eus arz, ha seul vui ma klaske displegañ he gouiziegezh, seul vui e 
teue anat an toulloù a oa en he deskamant. Gwilh e-unan ne oa ket ur mailh war 
an traoù-se, hogen merzout a rae e oa ken dister ha ken distabil he zammig 
skoliataerezh hag an adskedoù taolet gant ar maen-beril marc'had-mat a rae penn 
ar walenn arc'hant a veze dalc'hmat o treiñ-distreiñ war he biz en ur drabellat.
Ya, un orbiderezh a oa anezhi. Ha koulskoude, speredek oa, ha daoust ma lavare 
traoù faos, ne lavare morse traoù sot.

Re seven, ha re lent ouzhpenn, e oa-eñ d' he dislavarout ha d' he 
difaziañ. Hag evit ober goap dezhi, se n' en dije graet morse. Er c'hontrol, un 
doare doujañs en doa en he c'heñver, evel an doujañs en doa e-keñver Lukaz. 
Hemañ ivez, hag eñ desketoc'h egeti, a veze techet da brezeg war draoù n' 
anaveze ket mat. Pezh a c'halled kompren avat, rak un tech boutin eo gant ar 
vistri-skol. Re rust e oa da vezañ orbider. Padal, lorc'h a oa ennañ gant an 
holl skiantoù en doa studiet pe damstudiet, hag e kare lakaat a-wel kement a 
ouie. Dre eurvad ne rae ket anv a bolitikerezh, ha gwech ebet ne zeue ur ger 
gros pe c'hadal eus e c'henou.

* * *

Gwilh n' en doa ket dalc'het soñj resis eus an devezhioù war-lerc'h 
tremenet gantañ e Karanteg : baleadennoù hir dre ar maezioù pe a-hed an aod, 
predoù en ostaleri. Netra da derriñ an untonelezh. War wellaat ez ae e yec'hed.

D' ar Sul diwezhañ a viz Mae e rae glav. Gwilh en doa merennet gant Lukaz.
En ur sevel diouzh taol, ar skolaer a lavaras :

« Da belec'h ez it-hu bremañ ? »

« Da Ger-Suzon. »

« Me a ya ivez. »

Meur a wech en doa Gwilh gwelet Lukaz e Ker-Suzon. Hogen morse ne oa bet 
meneg etre an daou baotr yaouank eus ar plac'h a oa eno. Gwilh a gomprene ervat 
an doare elevez a vire ouzh e geneil da gomz eus e garantez, ha diouzh e du e 
kave amjestr divizout diwar-benn Renea. Ouzhpenn dibaot oa dezho en o 
c'haozeadennoù ober anv eus merc'hed, nemet evit farsal, evel, da skouer, 
godisal ur " Barizianez " nevez deuet en ostaleri.
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Kerzhout a rejont a-gevret dindan ar glav betek an ti. Lukaz a chomas en 



trepas da varvailhat gant ar mestr, ha Gwilh a yeas prim d' en em serriñ en e 
gambr.

War-dro peder eur, edo o lenn, pa voe skoet ouzh an nor. Renea eo a oa 
aze.

« Ha ne garfec'h ket dont en traoñ da gemer ur banne te ganeomp ? »

Gwilh, un tammig souezhet, a asantas.

Er sal e oa tud : mamm Renea, flaket war un hirgador a oa bet klenket en 
ur c'horn, an tad, Lukaz, hag un aotrou hag un itron, azezet ouzh an taol.

« Mignoned, » eme Renea, o tiskouez an daou estren.

D' ar vignoned, d' an tad ha d' ar vamm e oa bet servijet kafe-dre-laezh e
bolennoù. Evit Gwilh, Lukaz ha Renea e oa bet lakaet tasennoù, hag e oa dour o 
rollvirviñ en ur samovar kouevr melen, war dablezenn al listrier.

Renea a reas an te hag a ginnigas gwispid d' an holl.

Komz eus an amzer fall, ober goulennoù ha respontoù seven a voe graet da 
gentañ, ha neuze, diviet an danvez kengaoz etrezo holl, en em rannjont. An itron
a dostaas ouzh ar vamm da guzhutal ganti, an tad hag an aotrou a yeas d' ar 
gegin, ha lezet e voe an tri yaouank da fistilhañ.

E gwir, ar plac'h eo a fistilhe, c'hoant dezhi diskouez d' an daou baotr 
he spered kaer, o reiñ he barnadenn war ar romant-mañ-romant pe ar pezh-c'hoari-
mañ-pezh-c'hoari, hag o c'houlenn goude ouzh an daou all ha lennet o doa 
anezhañ. Ibsen d' ar mare-se a oa diouzh ar c'hiz. E veuliñ a reas-hi eta 
dreistmuzul.

« Lennet em eus Ti Merc'hodenn, » eme Wilh, « ha kavet brav a-walc'h.

« Klasket em eus lenn Peer Gynt, » eme Lukaz hep distro, « ha n'em eus ket
echuet, ken borodus e oa. »

« O c'hwi ! » eme Renea, « n' eus nemet ar plant, an amprevaned hag ar 
vein a blij deoc'h ! »

Asantiñ a rae-hi da hogozik kement tra a lavare Gwilh, ha ne rae er 
c'hontrol nemet kavout abeg gant evezhiadennoù Lukaz, war un ton otus, 
dismegañsus alies. Marteze e kave dezhi e tlee bezañ seven e-keñver ar studier, 
a anaveze nebeut, tra ma c'halle bezañ rok e-keñver ar mestr-skol, a anaveze 
mat. Kasaus e oa koulskoude. Lukaz ne seblante ket ober van, hogen e don e ene, 
penaos ne vije ket bet feuket ?

Mamm Renea, juntet he daouarn war he c'hof tev, a chomas erfin diflach, 
stouet he fenn war he adc'hroñj. An itron, divarrek da gemer perzh e kendiviz an
dud yaouank, a selle a-dro-war-dro.
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« Renea, » emezi e-doug ur paouez er gaozeadeg, « ha ma c'hoarifes deomp 

un ton war da biano ? Ha te 'oar atav c'hoari Valsenn ar Rozennoù ? »

Ar plac'h, hep ur ger, en ur hejañ he skoaz, a azezas dirak ar benveg.

E-lec'h Valsenn ar Rozennoù, ur studiadenn gant Liszt eo a zeuas. . . 

Gwilh, a oa e vamm ur bianoourez vat, a verzas raktal ne oa ket dispar 
ampartiz ar c'hoarierez. Ar piano, war ar marc'had, en doa ezhomm bezañ 
kendoniet.

An itron gaezh, un tammig sebezet, a stlakas he daouarn evelato pa voe 



echu, ha stlakadeg-daouarn kreñvoc'h a zeuas eus ar gegin. Eno, dre an nor 
damzigor, e weled an tad hag e genseurt, bep a hanter werennad pernod dirazo.

« Ma ! » eme an aotrou o tennañ e vontr eus e voursikod, « n' eo ket 
enoeiñ a reomp ganeoc'h, tudoù, mes seizh eur eo dija, poent deomp distreiñ d' 
ar gêr, ne gav ket dit, Meli ? »

Peurlipat e werenn a reas

Meli e wreg a savas. En trepas ez ejont da wiskañ o mantilli-glav. Gwilh a
wiskas e vantell ivez, a oa eno a-ispilh ouzh ur c'hrog-stign.

O-zri e tiskennjont betek ar vourc'h. Spanaat a rae ar glav.

« Renea a zimezo e miz Eost gant ar mestr-skol, » eme ar gwaz. « He zad en
deus lavaret din. »

« He mamm n' he deus respontet na ya na nann, pa 'm eus goulennet ganti, »
eme e wreg.

« Kavout a raio diaes. Mes Renea a vo atav en he c'hichen. C'hwi 'zo o 
vont da goaniañ en ostaleri, den yaouank ? »

« Ya, aotrou. »

« Hon ti-ni a zo e Kerbrijent-Vras. Deuit pa gerot da welout ac'hanomp. 
Korfeg eo va anv. »

* * *

Ur yaouvezh a viz Mezheven, Gwilh ha Lukaz o doa divizet ober un dro en 
Enez-Kallod. En em glevet oant gant ur pesketaer, a reas an treizh ganto war-dro
nav eur diouzh ar beure, hag a brometas distreiñ d' o c'herc'hat en abardaez. 
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Tomm-touforek oa an amzer, sioul ar mor, sklaer ar gweledva, gant ul 

lugenn danav hepken en hanternoz. Mennad ar skolaer oa klask plantennoù na 
greskont ket, a grede, war an douar-bras. Louzaoua a rejont eta betek kreisteiz,
ha neuze, en ur strizhenn disheol e-tal ur garreg, ober un doare merenn gant 
pourvezioù deuet ganto, paket en ur serviedenn.

Ne oa den tro-dro. An digenvez marteze a vroudas Lukaz da ziskuliañ d' e 
geneil e galon muioc'h eget n' en doa graet betek neuze. Tu a vije dezhañ, a 
lavaras, da vezañ mestr-skol e Kemper, pezh a gavje plijusoc'h eget chom e 
Karanteg.

« Dalc'het on amañ avat, » emezañ. « Emaon o vont da zimeziñ. Divinout a 
rit gant piv. »

Gwilh a reas un hejadenn-benn.

« Renea, » a gendalc'has ar skolaer, « ne fell ket dezhi dilezel he mamm. 
»

« Ha ne c'hell ket an Aotrou hag an Itron Malejak mont da Gemper 
ganeoc'h ? »

« Kuitaat Ker-Suzon ! »

Ur mousc'hoarzh damc'haopaus a baras war dremm Lukaz a-dreuz e velkoni.

« An Aotrou Malejak en deus poaniet e holl vuhez-pad da zastum arc'hant 
evit prenañ an ti-se. Kiger-moc'h e oa, c'hwi 'oar marteze, e Bro-Naoned. Eus 
Lokenole eo. E c'hoant eo bevañ ha mervel en e vro c'henidik. »



Lanv a oa bet, nemet bremañ edo ar mor o vont kuit. An daou zen yaouank a 
savas. En em ziduiñ a rejont ur herrad o teurel mein plat da skejañ an dour. Ur 
mailh oa Lukaz war ar c'hoari-se, a rae anezhañ, paotr Rekourañs ma oa, « eured 
ar peruker ». Neuze en em ledjont war ar geot d' ober ur pennad-kousket, pep 
hini oc'h astenn e vouchouer war e benn.

Hogen re grazus oa an heol.

« Tost teir eur e tle bezañ, » eme Lukaz. « Poent ober ur soubadenn. »

Gwilh n' en doa ket degaset e sae-gouronkañ gantañ. O lezel egile eta da 
vont en dour en un oufig sioul a anaveze, ez eas da gantren. N' en doa ket 
kerzhet pell pa verzas e oa bet aloubet an enezenn gant ur vandenn ouezidi, da 
da lavarout eo gant touristed gwisket-iskis degouezhet en derc'hent en ostaleri,
togoù-kolo ledan war o fenn ha lunedoù du war o fri. Deuet oant gant ur vag 
vras. An arzour a oa ganto, hag edo o tisplegañ e stalabard dourlivañ war un 
duchennig.
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« Robinson Krusoe ! » emezañ o welout Gwilh. « Hoc'h-unan-penn en hoc'h 

enezenn ! »

« Ar skolaer a zo ganin. »

« Me 'gave din e tremene atav ar Yaou gant e vuiañ-karet. Gwir eo em eus 
gwelet anezhi o kemer karr Montroulez. He ! he ! aet da brenañ moarvat he 
lienaj-eured ! »

« Gogez ! » a soñjas Gwilh.

Tousmac'h ha todilhon a savas gant an douristed. Un itron, o riklañ war ar
bezhin gleb, a oa kouezhet en ur boullenn betek he dargreiz, hag edod o sachañ 
warni evit he zennañ er-maez, gant kriadennoù ha c'hoarzhadennoù e-leizh.

An alouberien a yeas kuit buan. Gwilh ha Lukaz, diarc'hen, troñset o 
bragoù, a granketaas e peoc'h ken na zeuas ar pesketaer d' o c'has en-dro da 
Garanteg.

* * *

E derou miz Gouere e oa. Brav an amzer adarre. Un endervezh, war-dro pemp 
eur, Gwilh a grimpe gant un tevenn pa welas ur plac'h yaouank azezet war ar 
geot. Anaout a reas Renea.

N' he doa ket lakaet he zog. Ur skerb moñselin he doa skoulmet war he 
fenn. Ul levr a oa ganti war he barlenn, hag ur spilhenn-vlev en he dorn, e 
troc'he ar pajennoù. Tost-tre edo ar paotr pa glevas anezhañ. Ur skrijadenn a 
eure en ur sevel he daoulagad, nemet neuze e vousc'hoarzhas.

« O lenn emaoc'h ? » emezañ.

« Tremen an amzer gwellaik ma c'hallan. »

O lakaat he levr en ur sac'h makrame a-ispilh ouzh he skoaz, ez eas en he 
sav.

« Da belec'h emaoc'h-hu o vont ? » emezi.

« Me ! da Gador ar Person. »

« Ganeoc'h ez in, mar kirit. »

Hi a gerzhas en e raok a-hed ar wenodenn strizh. Kerzhout n' eo ket ar ger



mat. Lammat a rae, skañv evel ur c'havr, an avel o pegañ he dilhad ouzh he 
c'horf mistr heneuz. N' oa ket souezh, a soñjas Gwilh, e vije kouezhet Lukaz e 
karantez ganti. Dek gwech bravoc'h e seblante bezañ, trolinennet war an oabl 
glas, eget en he zi. Ur c'hoant direizh a grogas en den yaouank d' he stardañ 
etre e zivrec'h. Ne gomzent ket. Un tammig dianalet, e tiraezjont ar Gador, hag 
eno azezañ kichen-ha-kichen dirak an tachad-mor ec'hon, gwelevus, ledet pell en 
traoñ a bep tu.
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Aon en doa Gwilh na grogje da strakellañ war ar romantoù a lenne, pezh en 

dije torret ar voem a save diwarni. Hogen ne zigore ket he genou.

Torret e voe ar voem avat, rak un den a weljont trumm o pignat gant ar 
grapenn dindan o zreid. Lukaz an hini e oa. O sevel e benn e spurmantas anezho.

Chom krenn a-sav a reas, ha sellout ouzh an daou, ur grizenn war e dal. E-
pad ur vunutenn e kredas da Wilh edo o vont da dreiñ war e seulioù ha da gemer 
an tec'h. E-lec'h-se e lamas e dog, e tennas e vouchouer eus e c'hodell, e 
tic'hwezas e zremm, hag e pignas gorrek daveto. 

« Tomm an heol ! » emezañ da Wilh.

Da Renea ne lavaras mann. Hi ivez a chomas digomz. Gwilh en dije karet 
gouzout pezh a dremene en askre an daou amourouz. Moulbenniñ a rae Lukaz, anat 
oa, ha Renea a glaske menel diseblant.

Hep ur ger e tiskennjont trema ar vourc'h, evel tri c'hi foetet, a soñjas 
Gwilh.

En abardaez-se, Lukaz ne zeuas ket da goaniañ en ostaleri. Gwilh a valeas 
pell e-unan a-hed an aod, ezhomm dezhañ aveliñ e benn. Diwezhat e oa pa zistroas
da Ger-Suzon.

* * *

« Un darvoudig sot hepken ! » a soñje pe a felle dezhañ soñjal. Perak 
neuze, e-lec'h kousket, ne rae nemet treiñ-distreiñ war e wele ? Ne gare ket 
Renea, ha Renea n' en kare ket. Da betra en em chalañ gant tud a oa estrenien 
dezhañ ? Kasaus e oa koulskoude. Petore diaoul en doa graet dezhañ kejañ gant ar
plac'h war an tevenn, lakaet anezhi da vont gantañ, ha kaset Lukaz war o 
lerc'h ? Ar mestr-skol, sur-mat, a gavje diaes krediñ e oa ar wech kentañ ma 'z 
ae Gwilh ha Renea a-gevret da bourmen.

Antronoz vintin, diskennet da zijuniñ er sal, e voe souezhet o welout div 
vaouez dianav azezet ouzh an daol. Dizale e ouezas piv oant : div c'hoar eus 
Lambal degouezhet en derc'hent en ostaleri. Kalz hañvidi a oa er bloaz-se, ha 
goulennet oa bet digant perc'henn Ker-Suzon reiñ d' an div-se ur gambr en e di. 
Kement a ardoù a oa ganto ma vije bet lavaret e oant priñsezed. Servijet e voe 
ar c'hafe gant an devezhourez kozh Mari. Renea ne oa ket eno.
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Ha da greisteiz, e sal-debriñ an ostaleri, Lukaz ne oa ket eno kennebeut.

Nag en abardaez-se, nag en devezhioù war-lerc'h, ne voe roud anezhañ. 
Renea, diouzh he zu, a seblante tec'hout diouzh studier Roazhon.

Karanteg na oa mui ur gêriadenn sioul evel e miz Mae. Perc'hennet oa gant 
hañvidi, ribitailhoù bugale o stlakañ sailhoùigoù, palioùigoù, avenelli, tadoù 
ha mammoù tiegezh gwisket gant dilhad kotoñs, spadrilhennoù en o zreid, bagadoù 
tud yaouank trouzus o redek a bep tu. An traezhennoù, zoken ar re bellañ, a oa 
karget a dud, gwashoc'h eget plasennoù foar. Ne oa peoc'h da gaout nemet er 
parkeier, ha c'hoazh, alies e vezed kaset kuit gant ar gouerien, a selle a-dreuz
ouzh kement hini na oa ket eus ar vro.



Un abardaez, en ur straed eus ar vourc'h, Gwilh en em gavas fri-ouzh-fri 
gant Lukaz, a ziboufe eus ar straed all. Chom a-sav a rejont o termal e-pad un 
eilenn pe ziv.

Ar mestr-skol a reas neuze ur mousc'hoarzh abaf hag a astennas e zorn.

« Penaos emañ kont ganeoc'h ? » eme Wilh. « N' ho kwelan mui en ostaleri. 
»

« Nann, re a dud a zo eno. Me a ya bremañ da zebriñ en un ti e kostez 
Porzh-Paol. »

« Atav o tastum plantennoù ? »

« Ur wech an amzer. Kalz labour am bez er skol. Mare ar sertifikad, c'hwi 
'oar. »

Tenn e kavent kaozeal. Gwilh en dije karet lavarout d' ar paotr n' en doa 
ket klasket laerezh e zous digantañ. Hogen penaos displegañ seurt traoù ?

« Ma ! » emezañ, « n' em eus mui nemet un nebeut devezhioù da dremen e 
Karanteg. Distreiñ a ran da Vrest. Mont a rit-hu da Vrest a-wechoù ? »

« A-wechoù. »

« Deuit da 'm gwelout. Ez an da reiñ deoc'h va chomlec'h. »

War ur follenn eus e garnedig-godell e skrivas Gwilh e chomlec'h, hag o 
tistagañ ar follenn e roas anezhi da Lukaz.

« Setu ! Kenavo ! »

« Kenavo ! »

Ur stard-dorn adarre.

* * *
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Eizh devezh goude e roas Gwilh da Renea ivez ar stard-dorn diwezhañ. Ne oa

ket ar plac'h yaouank he-unan gantañ. Stardañ dorn a reas gant an tad, ar vamm, 
an devezhourez, hag an div c'hoar eus Lambal war ar marc'had.

Distro e Brest, e soñjas e vije seven kas ur gartenn da dud Ker-Suzon, 
hogen dre leziregezh ne reas ket. Lukaz ne zeuas ket d' e welout.

Eizh vloaz eta a oa aet e-biou.

Hag en deiz-se a viz Du, tarzhet ennañ ar stultenn ober un dro e Karanteg,
e poueze war droadikelloù e vare-houarn dindan an heol klouar, eñvorennoù an 
amzer dremenet o tibunañ en e empenn.

Ar pemzek kilometr a reas hep poan. Treuzet gantañ ar vourc'h, e 
tiskennas, hag o poulzañ e ardivink e krapas betek Ker-Suzon.

An ti a oa evel gwechall, an anv atav merket war ar blakenn varbr, nemet 
an nor, sternioù ar prenester hag ar stalafioù a oa livet e glas e-lec'h bezañ 
livet e gwer. El liorzh edo ur gwaz etre tregont ha daou-ugent vloaz o renkañ 
kregin en-dro d'ar c'harreoù, skoazellet gant ur plac'hig vihan. Un nebeut 
rozennoù damweñvet a oa c'hoazh amañ-ahont war ar bodoù.

Gwilh n'anaveze ket ar gwaz-se. Soñjal a reas e oa bet gwerzhet an ti.

Prest oa da zistreiñ war e giz, pa spurmantas ur vaouez o tostaat war an 



hent. Dougen a rae ur baner leun en un dorn hag ur roued-pourvezioù, leun ivez, 
en dorn all. Ur paotrig a gerzhe en he c'hichen.

Eviti da vezañ koshaet, fetisaet he c'horf, boukaet linennoù he dremm, 
Gwilh a anavezas Renea.

Ar paotrig a strebotas ouzh ur maen.

« Diwal!, diod ma 'z out ! » emezi gant aer hegaset ar mammoù o deus 
preder war o spered.

Ur sell goullo a daolas ouzh an den gant e varc'h-houarn. Bountañ a reas 
ar gloued ha mont el liorzh.

E galloud Gwilh e vije bet adskoulmañ neudenn dorret an amzer dremenet. Da
be vad ?

Distro d' ar vourc'h, ez eas d' an ostaleri, a oa damserret er goañv. 
Merenn a voe servijet dezhañ en ur c'horn eus ar sal-evañ. Ne oa eno nag an 
hevelep ostiz, nag hevelep mitizhien. Debriñ a reas hep klask kaozeal gant 
nikun.

Deuet er-maez, e welas ur c'hwiltouzig mic'hiek, ur sac'had levrioù war e 
gein, hep mar o vont d' ar skol. C'hoant a zeuas dezhañ goulenn outañ ha bez' e 
oa Lukaz atav skolaer e Karanteg.
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Adarre, da be vad ?

Adpignet war e varc'h-houarn, e kemeras hent Montroulez. Skuizh e oa aet 
en un taol, ha mont a rae gorrek-gorrek. Goude pemp kilometr, gras e voe gantañ 
kavout karr-samm un ispiser a yae e kêr, o vezañ diskarget marc'hadourezh e 
stalioù bihan ar c'harter. Staget e voe ar marc'h-houarn en tu adreñv, ha Gwilh 
a azezas e-kichen ar blenier.

Teñval e zaoulagad, e selle ouzh talieroù an daou varc'h louet a biltrote 
ingal dirazañ, leun e spered gant an daou zen-hont n' en doa anavezet nemet e-
pad tri miz, hag a oa bet kemmet-krenn gantañ marteze o zonkadur. Savet en doa 
kolier e vantell, rak freskaat a rae an avel. An amzer gaer, Hañvig, Foar an 
Nec'h, evel ma lavarer, a oa echu, hag e oa klozet da vat ur ranndanevellig en e
vuhez.
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Jilberzh FOIX

Deut oan da lavarout dit

E-pad tregont vloaz on bet o klask ac'hanout, e Berlin ar C'hornog e-touez
an dismantroù, e Brussel e 1950, un nebeut bloavezhioù diwezhatoc'h en Havr 
Nevez e-lec'h ma spien ouzh pep dremm maouez, azalek ar porzh-houarn hag en 
tramgirri, e Pariz a-hed ur ganol heñvel ouzh hon hini e pep keñver, peogwir e 
oa an nevez-amzer o skediñ ha merc'hed o fistilhañ, koant evel bleunioù. E Bro-
Spagn, nevez 'zo - o ! setu dek vloaz tremenet abaoe - un dremm ken heñvel ouzh 
da hini ha ne oan ket evit distagañ va sell diouti...

Koun ac'h eus, me 'lavare dit : « Anat eo bet ar Spagnoled oc'h aloubiñ an
Izelvroioù ». Ha te o vouzhañ neuze. Ken brav e ouies mouzhañ. Fellout a rae dit
bezañ eus ar westhorek evel ma felle din bezañ eus Breizh ha tra ken. Evidout, 
ar c'hafe a oa da evañ gant tasennoù bras. Un deiz, 'm eus ranket lonkañ dre heg
kig labous-yar yen gant loaiadoù bras mel. Ur c'hustum eus da vro c'hoazh, evel 
m' az poa displeget din. Te ' oar, tañvaet 'm eus ar meuz-se meur a wech abaoe, 
met ne oa mui gant ar mel an hevelep blaz, rak ne oas mui eno. Hag evelato, 
biskoazh n' ac'h eus kuitaet ac'hanon. Skeudenn garet.

Tostik-tre ouzhin em eus santet ac'hanout en eurvezhioù diaes, en amzer an
diaspora bras, en amzer ar marv gorrek, en amzerioù ar spi.

En noz-mañ zoken, ganit-te eo e ran en-dro ar veaj a rejomp asambles ken 
alies, da zorn em hini. Lies gwech e klevemp un ton er pellder, « par les beaux 
jours de mai, tous les couples s'enlacent » (*). Hor c'hanaouenn e oa, 
lammedikaat a raes war da seulioù-koad uhel, da vrozh liesliv o troellañ. Da 
seulioù uhel ! Lavaret az poa din : « Ha n' am eus ket doare fall ganto ! ». 
Dizoaniet em boa ac'hanout. « Nann avat, diouzh ar c'hiz int.» Neuze az poa 
poket din, en un doare fur, re fur d' am meno. Lavarout a raes e oa pokoù jentil
ha reoù all. « Reoù miz Mae ha reoù an diskar-amzer ? » am boa goulennet. Ha te 
o c'hoarzhin. Hor c'harantez ne zlee ket anavezout a ziskar-amzer...

(*) Kanaouenn ur film alaman eus Cora Terry ha ne oa ket menneg ennañ a 
bolitikerez.
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D' ar c'hentañ a viz Genver 1943-se : eus Sant-Grave betek Sant-Varzhin 

war an Oust, en draonienn, e oa yen. Ne oas ket ken taer oc'h enebiñ ouzh va 
c'hoant, graet da venoz a-hervez da gutuilhañ roz ar vuhez. An devezh-se, me ' 
gred, a voe hini al labous-yar yen gant ar mel, aet d' an traoñ gant ur seurt 
gwin-spoum eus ar re zisterañ. Hag ar c'hafe flandrezat a gaven ken mat. Evañ a 
rejomp anezhañ goustad, azezet dirak ar siminal uhel. Goude bezañ karet 
ac'hanout, me an hini eo a oa trist, rak gouzout a raen ne vije ket laouen an 
devezhioù o tont. Un evezhiadenn bennak a ris diwar-benn ar mare houarn a oa o 
vont da gregiñ. An neuz a ris da chom hep kompren. Ur bladenn a lakais da dreiñ,
" La Paloma ", e flandrezeg. N' anavezan ket ar flandrezeg. Siwazh ! Un dra 
bennak ac'hanout ouzhpenn a vije chomet ganin.

En em welet hon eus ur wech c'hoazh. Ganit e oa ur vantell-c'hlav hir liv 
gwenn, hag ur seizenn ruz en-dro d' az plev du. Gwelloc'h e oa din gwelout 
ac'hanout dindan da gabell gwenn gant da vrozh damruz o voulañ da zivronn 
yaouank, evel war al luc'hskeudenn deut da vezañ melen hag a chom c'hoazh ganin.

Hiziv eo gleb an hent evel gwechall. Emaon o vont da gemer an hent-treuz 
dre ar c'hoad-kistin. Ac'hane, dindan hor gwez, e-lec'h m' hon eus en em vriatet
ken alies, e welin an dourioù gwer-glas ma kren enno an amzer dremenet, ha pont 
ar Guelin. Serret eo an davarn. Met an hevelep kafedi a zo eno c'hoazh, ha tiez 
nevez. « Kalz a savadurioù a zo bet graet dre amañ, » a lavar din an ispisourez,



o heuliañ va sell. Prenañ a ran " Ouest-France " ha goulenn ur banne kafe 
digafeinet. Komz a ran. « N' oc'h ket eus ar vro-mañ ? » Respont a ran n' on 
ket, hogen am eus lezet kalz ac'hanon el lec'h-mañ. Daoulagad ront ganti... 
Perak displegañ dezhi piv oa gwechall an den deut dezhañ blev gwenn...

Ken abred diouzh ar mintin, ne gejin gant den a c'hellfe saotrañ va 
eñvorioù. Yen eo hiziv evel ma oa yen tregont vloaz 'zo dres. Lezel a ran 
evelkent va dorn dehou er-maez eus chakod va mantell-c'hlav, peogwir, gwechall e
veze stardet ganit an dorn-se e miz Mae, e miz Mezheven, e miz Eost, er miz 
Gwengolo entanet. Mont a raemp, asur en hor yaouankiz, o terc'hel penn rak 
kozhkaozioù ar bigotezed.
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Un nebeut tremenidi diseblant a ra un doare salud din. Ne lavarer ket 

demat din ken (an estrañjour on bremañ). Gwelout a ran e hastont afo davet ar 
c'harr-boutin, hini Roazhon hep mar.

Evel heuzoù skorn am eus a-greiz-holl ha tomm d' am daouividig. Ha 
c'hwezenn 'zo ganin. Me 'fellfe din adkemer va alan, chom a-sav ur frapadig, 
nann n' eo ket ur frapadig, chom a-sav evit bepred, peogwir e ouzon bremañ.

Bountet 'm eus war ar gael, graet un nebeut kammedoù. Ar peoc'h, ar 
sioulder, c'hwez an douar gleb, ar c'hloc'h o seniñ en iliz e-kichen-tre. Daoust
ha degouezhet on ? Hag aet on betek an termen ? Ur c'houlz amzer c'hoazh, ma 
teuio eñvor din, ret eo din klevout c'hoazh hor c'hanaouenn. Amañ, amañ dres. 
Ret eo din he c'hlevout... pe neuze...

Aze emaout, dindan an dar-se. Lenn a ran abafet : Maria VAN DENB... 1925-
1950.

Evel-se an hini gozh am boa kejet ganti e Pariz he doa lavaret ar 
wirionez. Juntañ a ran va daouarn, ur jestr a-wechall, hep ster resis. Setu, 
deut oan da lavarout dit, met, n' am eus graet nemet-se abaoe tregont vloaz...

Redon. An tren evit Pariz. Klask a ran lenn, en aner butuniñ a ran, 
sigaretenn goude sigaretenn... En un tren heñvel ouzh hemañ on aet kuit un 
devezh ken pell 'zo... Ha ne oa ket en ur vuhez all ?

Montparnasse. Erru on ? Nann, evidon ar veaj n' en devo termen ebet.

Nizza, Eost 1974.
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C. B. GILFORD

Spontet

Mat e oa bet an devezh evit Paul Santin. Aferioù mat a veze graet gant 
medisined hag apotikerien ar c'hêrioù, hag ivez gant Paul Santin o vezañ ma 
werzhe louzeier dezho. E zevezh labour a oa bet hir avat, ha bremañ e oa 
tremenet 11 eur. Santin a vlegne buan e garr a-dreuz ar maezioù o klask tizhout 
ar gêr a-raok hanternoz.

Skruizh ha kouskedik e oa ; strivañ a rae evit chom dihun e-pad un hanter 
eurvezh c'hoazh. Ne oa ket moredet koulskoude. Mestr a oa war e garr. Gouzout a 
ouie ar pezh a rae.

Tremenet en doa e-biou d' un nebeut kirri all. D' ar poent-se dres e 
seblante an hent bezañ didud. Dibabet en doa heuliañ hennezh evit an abeg-se : 
setu war beseurt hent e oa - un hent tost dizarempred - pa welas ar c'harr all.

Da gentañ ne welas nemet daou c'houlaouer o heuliañ ar c'horntro, pemp 
kant metrad dirazañ. Trellus e oa o sked hag ar blenier ne zigreskas ket 
anezhañ. Santin a vallozhas. Re ziwezhat e oa avat pa veizas e oa ar c'harr all 
o terc'hel kreiz an hent. Re nebeut amzer en doa evit ober e vennoz : pe mont a-
benn outañ en ur gornial gant ar spi ez afe an hini all war an tu reizh, pe mont
a-gostez ha risklañ e chañs war ar grouan hag al loustoni.

Setu ar pezh a zibabas, hogen re ziwezhat, o welout ne zihentfe ket ar 
c'harr all, neuze en em daolas war an tu dehou. An taol a voe roet war du kleiz 
distoker e garr hag ar rod kleiz. Ar c'harr a gildroas hag a risklas war-du an 
douflez. Neuze, e seblantas koll e bouez : ruilhal a reas a-dreuz ha lammat d' 
an nec'h ken e voe Santin strinket er maez dioutañ.

Ne welas na klevas stroñs diwezhañ an ardivink. Ne santas nemet e gorf o 
skeiñ ouzh an diribin evel ouzh ur voger galet ; neuze e ruzas d' an traoñ o 
tegas war e lerc'h ur seurt disac'hadeg meinigoù ha grouan. Goude-se e chomas 
difiñv ha pep tra a voe difiñv en-dro dezhañ.
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Da gentañ, ne santas poan ebet. Badaouet e oa bet gant ar stokadenn. 

Gouzout a rae avat e oa bev hag emskiantek un tammig. Meizañ a rae ivez en un 
doare dispis e oa torret e gorf hag e kroge da ziwadañ

Ar gouleier trellus a oa steuziet. Gourvezet e oa war e gein e-mesk ar 
geot. A-us dezhañ e wele ar stered hag al loar an he c'hann. Tostoc'h e 
seblantent eget biskoazh. An touell-se marteze, a lakaas anezhañ da grediñ a oa 
war-nes mervel.

D' ar mare-se, ne oa droug ebet ennañ. Envoriñ a rae e fulor a-raok ar 
stok evel un dra pell ha difetis. Ur momed e soñjas adarre e oa o vervel. Ar re 
a zo o vervel ne reont forzh d' ar c'hrouadurioù all. Ne vezont chalet nemet 
ganto o-unan. Neuze e klevas ar mouezhioù, meizañ a reas a-nevez ar bed en-dro 
dezhañ. Tud a oa bet er c'harr all. Soñjal a reas enno, digounnar, diseblant. 
Selaou a reas gant e houl aked.

« N'emañ ket amañ, » eme mouezh ur paotr yaouank a-walc'h.

Ar c'harr all a oa bet stoket ivez. A-sav e oa chomet. Pe marteze lakaet 
a-sav gant e vlenier. N' eus forzh penaos, tud ar c'harr-se o doa kerzhet betek 
e garr ha bremañ edont o klask anezhañ.

Evit e skoazellañ ? E lusk kentañ e oa hopal evit o leviañ davetañ. 



Dihegar e oant bet o terc'hel kreiz an hent, met bremañ e oant madelezhus, prest
d' e harpañ.

Met neuze, ul lusk a savas a-enep an hini kentañ ; daoust hag e vefent 
gwir vignoned ? A-daol-trumm e voe spontet ganto, hep gouzout perak, pep hini a 
dra sur zo c'hoant skoazellañ gloazidi, n' eo ket gwir ?

« Moarvat ez eo bet stlapet er maez eus ar c'harr, » a respontas mouezh ur
plac'h, spontet.

« Emichañs. Petra ober ? » eme vouezh ar paotr.

« Klask anezhañ, » a lavaras ar plac'h.

Ur paouez all. « Ne fell ket deoc'h gouzout petra zo c'hoarvezet dezhañ...
pe dezhi ? »

« N' ouzon ket, » mouezh ar paotr a grennas. « N' ouzon ket. »

« Krediñ a ran e tlefemp sellout tro-dro ka kavout anezhañ. »

« Ya... teñval eo koulskoude. »
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« N' hoc'h eus ket ur gleuzeur ? »

« Ya, mont a ran d' he c'herc'hat. »

Pazioù war an hent, ar paotr o tont en-dro d' e garr evit kemer ar 
gleuzeur. Ha neuze, sioulder adarre. Santin a c'hortozas o krenañ en ur 
c'hwezhañ gant ur spont nevez. Ar mouezhioù n' o doa ket plijet dezhañ. Ar paotr
hag ar plac'h-se n' oant ket tud d' ober war e dro. Ma oa o vervel, ne vefent 
ket gouest da reiñ dezhañ ur skoazell efedus.

Ma oa o vervel ? Sur e oa gant se. Bremañ e oa ar boan o kregiñ. Ha 
santout a rae e meur a lec'h : e zremm, e vruched, e zivesker. Ha don ennañ en 
ul lec'h na c'hallfe den e gavout nemet ur mezeg. O santout ar boan don-se, e oa
sur da vervel.

Setu perak ne rae forzh. Daoust hag e kavfent anezhañ gant o c'hleuzeur ?

« Setu, kavet em eus, » eme mouezh ar paotr. « Pelec'h klask ? »

« En douflez, emichañs. »

Pazioù a ruzas, grouan a ruilhas, geot ha drez a sarac'has. Neuze ur 
c'houlaouenn a wignas o skleurskubañ amañ hag ahont. Ar c'houlaouenn hag ar 
pazioù a dostae. Kavet e vefe, sur a-walc'h. Buanoc'h e teufent a-benn d' e 
zizoleiñ ma c'halvfe anezho. Ne reas ket avat. Gortoz a reas

« Hola ! »

Ar goulou a oa dres warnañ. Seizet e oa, ne c'hellfe ket zoken kuzhat. Ar 
pazioù a dostaas buanoc'h-buanañ. Ha setu ma oant amañ. Daou stumm stouet a-us 
dezhañ, teñval war an oabl. Hag ar goulou o skediñ en e zaoulagad. Blinkañ a 
reas met ne seblantent ket kompren e rae ar goulou poan dezhañ.

« Bev eo, » eme ar plac'h, « digor eo e zaoulagad. »

« Ya, gwelout a ran... »

« Gloazet eo avat. » Ur stumm, hini ar plac'h, a zaoulinas en e gichen ; a
drugarez dezhi e oa gwarezet diouzh ar gleuzeur. En abeg d' ar sklerijenn e 
c'helle gwelout he dremm. Yaouank e oa, yaouank kenañ, c'hwezhek vloaz marteze. 



Koant e oa ivez, du he blev, disliv he c'hroc'hen, marteze muioc'h eget boaz, 
teñval he muzelloù livet. He dremm ne ziskoueze from ebet. Gwallskoet e oa 
moarvat. Hogen tra ma pare he selloù war ar gloazioù ne oa truez ebet enno.

« Gwall-c'hloazet oc'h, neketa ? »

Outañ e oa graet ar goulenn.

« Ya... » Dizoleiñ a reas e c'helle komz hep poan. 
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« Pelec'h ? Gouzout a rit ? »

« Pep lec'h moarvat, dreist-holl en diabarzh. »

Ar respont-se a lakaas ar plac'h da soñjal. Ar goulenn da heul a seblante 
yen, jedet : « Ha soñjal a rit e c'hellfec'h dont e-barzh ma skoazellfemp 
ac'hanoc'h ? » Hag eñ da soñjal. Lakaat a reas amzer da respont : hogen ober a 
reas ur fazi.

« Krediñ a ran emaon o vont da vervel, » emezañ. Gouzout a reas en doa 
graet ur fazi adalek m' en doa komzet. Dremm ar plac'h a gemmas un disterañ. A-
boan ma c'helle merzout ar c'hemm. Gouzout a rae hepken e oa bet unan. Pellaat a
reas dioutañ. Sevel a reas evit mont war-du ar paotr.

« Emañ o vont da vervel, » emezi, ken sur ha Santin e-unan.

« Ne dalvez ket ar boan gervel ar medisin neuze ? » Ar paotr a seblant 
dinec'het, evel ma vefe disammet eus pep tra.

« D' am soñj, nann ! »

« Petra emaomp o vont d' ober neuze ? »

« Netra, moarvat, gortoz hepken amañ. Sur a-walc'h e tremeno ur c'harr dre
amañ. « Bez e c'hellomp mont e kêr adarre neuze ? ». Seblantout a rae ar paotr 
sentiñ penn-da-benn ouzh ar plac'h. « Gallout a reomp mont da gerc'hat ur mezeg 
pe un den bennak. Met moarvat e vo marv ar paotr a-benn neuze, ha bez' hor bo un
danevell d' ober d' ar polis. »

« D' ar polis ? »

« Ya, lazhet hoc'h eus un den. »

Tevel a rejont. Santin a oa astennet en o c'hichen o sellout outo. Bez' e 
oant o komz diwar e benn evel ma vefe bet marv.

Hogen chom a rae diseblant marteze peogwir e soñje dezhañ e oa marv.

« Arlen, petra a raint din ? »

« Piv ? ar boliserien ? »

« Ya, lavaret hoc'h eus em boa lazhet un den. »

« Ya, lazhet hoc'h eus, neketa ? »

Ar paotr a dermas. « Met ur gwallzarvoud e oa, » emezañ, er fin. « Gouzout
a rit e oa ur gwallzarvoud, neketa Arlen ? O paouez c'hoarvezout emañ... »

« Ya, sur mat. »

Komz a raent a vouezh izel, koulskoude e c'helle Santin klevout kement ger
a lavarent. Ha neuze hepken eo e kredas komz.
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Kiriek eo unan bennak e pep gwallzarvoud, » a lavaras dezho.

Souezhet e voent. Merzout a reas anezho o sellout an eil ouzh egile, ha 
neuze outañ a-nevez : « Petra a fell deoc'h lavarout, Aotrou ? » a c'houlennas 
ar paotr ur pennadig goude.

« Kiriek oc'h eus ar gwallzarvoud-mañ, setu pezh a fell din lavarout. » Ne
gounnaras ket c'hoazh. N'eo ket en abeg da se eo e talc'he penn outo. Met d' e 
soñj, e tlee ar giriegezh bezañ lakaet war unan bennak.

« Penaos e c'hellfen bezañ kablus ? »

« Da gentañ n' hoc'h eus ket izelaet ho kouleier... »

« Na c'hwi kennebeut. »

« Ober a ris da gentañ. »

« Met enaouiñ a rejoc'h ho kouleier bras da c'houde. »

« Nemet goude ma nac'hjoc'h izelaat ho re. »

Ar paotr a davas c'hoazh ur pennadig, hag a lavaras neuze : « Met pa en em
stokjomp e oa uhel ho kouleier ».

Santin a rankas asantiñ. « Droug a yeas ennon, » emezañ « met n' eo ket se
ar pep pouezusañ, bleniañ a raec'h war du fall an hent. »

Ar paotr a droas e benn war-du ar plac'h.

« Arlen, ha bez' e oan war du fall an hent ? »

Seblantout a reas hi risignal. Un dra heñvel e oa da vihanañ. « Penaos e 
oufen ? Ni oa... »

Ne echuas ket ar frazenn, met divinout a reas Santin ar peurrest. Bez' e 
oant oc'h en em stardañ, oc'h en em flourañ, pe c'hoazh n' eus forzh petra all, 
hervez ma lavar an dud yaouank a-vremañ. Setu perak n' en doa ket ar paotr 
izelaet e c'houleier. Ha setu perak e vlenie ken fall e garr. Ha bremañ e ranke-
eñ Santin paeañ evit o flijadur. Droug a yeas ennañ a-benn ar fin, met en un 
doare iskis : ne rae mui forzh e gwirionez rak o vont da vervel e oa.

Bez' en devoe Santin e walc'h neuze. Komz e c'helle bremañ hep drougiezh 
hag en un doare asur. « Gwelout a rit, bez' e oac'h war du fall an hent. Kiriek 
oc'h eta. »

Klevout a reas ar paotr anezhañ, met kenderc'hel a rae da sellout ouzh ar 
plac'h. « Petra e raint din ? » emezañ dezhi. « Ar polis a fell din lavarout. 
Petra a raint din-me ? »

« Penaos e c'hellan-me gouzout ? » a lavaras hi a-frap ken sioul e oa bet.
Tremenet e oa ar barrad saouzañ kentañ, spontet ha nervus e oa hi moarvat 
bremañ.

« Hag e vefen bet war du fall an hent, » ec'h eilgerias ar paotr, « ur 
gwallzarvoud a zo bet koulskoude. N' em eus ket klasket skeiñ e karr ar paotr-
mañ. N'em eus ket klasket e lazhañ. »
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« Ha, gwir eo... »



« Lenn a rit an traoù-se er c'helaouennoù, netra muioc'h ne c'hell 
c'hoarvezout gant ar blenier. Kastizet e vez moarvat. Met paeañ e c'hell va zad.
Ha zoken m' em befe da vont d' an toull-bac'h, ne vefe ket evit pell, neketa 
Arlen ? Petra e kav deoc'h e vefe ? Tregont deiz ? »

« Pe marteze tri-ugent, ne vo ket ken gwazh-se. »

Santin a selaouas outo. Droug a yeas muioc'h c'hoazh ennañ. Marteze zoken 
dek deiz ha pevar-ugent, e c'hellfe eñ bezañ lavaret. Ar gompagnunezh asurañs 
bennak a baeo. Ar muntrer e-unan koulskoude ne bae morse trawalc'h. Dek deiz ha 
pevar-ugent evit ur muntr.

« Ne vo nemet un dra, » a lavaras ar paotr a-greiz-holl.

« Petra ? »

« Lavaret e vo e oa ur gwallzarvoud, lavaret e vo e vin kiriek. Un tammig 
bepred, da lavarout eo, ma ne zigor ket ar paotr-mañ e c'henou dirak un den all 
bennak. »

« A-zivout petra ?»

« Da lavarout piv en deus izelaet e c'houleier, ha piv n' en deus ket. Ha 
piv a oa war du pe du eus an hent. Met evel just ne ranno grik mar deo marv. »

« Evel just. » Un dra iskis a voe santet a-greiz-holl e mouezh ar plac'h :
kompren a rae e oant kiriek.

« Evel-se, dleet eo dezhañ mervel, kompren a rit pezh a fell din lavarout,
Arlen ? »

« Lavaret en deus e oa o vont da vervel... »

« Ya, met ne oar ket. Ha ni kennebeut, met ret eo dezhañ mervel. Bezomp 
sur e varvo. » Mouezh ar paotr a savas a-daol-trumm, ken e voe tost d' an 
histeriezh. Santin a welas ar plac'h kregiñ start e brec'h ar paotr, ha sellout 
pizh outañ. Hec'h emzalc'h a-bezh a ziskoueze he spont.

« Un dra all a zo c'hoazh, » buan e komze ar paotr, ken e fistilhe. « Va 
zad en deus komzet din eus un asurañs. Paeañ a ra muioc'h evit un den mac'hagnet
eget evit un den marv. Reiñ a reont kalz arc'hant d' an dud vac'hagnet. N' ouzon
ket ha mat a-walc'h eo hon asurañs. Ma ne varv ket ar paotr, ha mar deo 
gwallc'hloazet, e c'hellfe koustañ muioc'h eget hon asurañs. Petra a raio va zad
din-me neuze, paour kaezh ac'hanon ? »

Spouronet e oa ar plac'h bremañ.
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« Mervel a raio koulskoude, » emezi gant ur vouezh izel ha raouliet.

« Penaos e c'hellfemp gouzout kement-se Arlen ? Penaos e c'hellfemp 
gouzout ? »

Steuziet e oa poan Santin bremañ ; ne oa mui ennañ nemet kounnar. N' o 
devoa ket zoken klasket sikour anezhañ. Fellout a rae dezho e varvfe, tud emgar 
e oant, tud emgar evel ma 'n eus ket kalz. Hag e oant kriz a-walc'h da zivizout 
kement-mañ dirazañ.

Daoulinañ a reas ar paotr a-greiz-holl, hag e vannas ar gleuzeur war benn 
Santin adarre. Daoulagad Santas a vlinkas er sklerijenn, met daoust da se e 
c'hellas gwelout ar paotr evit ar wech kentañ. Yaouank e oa, ken yaouank hag ar 
plac'h. Met ne oa ket ken sioul hag hi. En e zaoulagad e lenned ar from ; 
gloazet e oa ouzhpenn. War du kleiz e benn e oa ur gouli, ha gwad kaouledet en e



vlev. « Penaos en em santit, aotrou ? » a c'houlennas ar paotr. Santin ne 
deurvezas ket respont. Ne rafe ket dezho ar blijadur-se. Ne gomzfe ket ganto eus
ar poanioù kriz a c'houzañve a-varadoù. Ne lavarfe ket dezho en devoe klevet 
dija mouezh an ankou oc'h hiboudiñ en e skouarn hag o klask e lakaat da guitaat 
ar bed-mañ.

Gwelout a reas an dizesper war zremm ar paotr ; kenderc'hel a rae da 
skleurskubañ korf Santin. Ha neuze e savas.

« Ne seblant ket bezañ gloazet a-walc'h da vervel, » emezañ d' ar plac'h. 
Nann ne seblantan ket bezañ er stad-se a soñjas Santin. An droug a zo e 
diabarzh, met ken grevus all eo. Arabat lavarout dezho avat. N' o deus nemet 
mont da sutal ! rak bez' e c'hellin chom bev betek ma teuio unan bennak.

Ur barrad poan all a bellaas e soñjoù, hag e lezas anezhañ darn vadaouet.

Skrijal a reas ar plac'h evel ma vije-hi bet en e lec'h. Skoet e oa bet 
warnañ gant ar paotr en un doare bennak, war a seblante. « Petra a rit ? » a 
c'houlennas ar plac'h.

Damskrijal a reas ar paotr en ur respont : « Ret eo dezhañ mervel. Ret eo 
din d' e lakaat da vervel. »

Ul lusk a onestiz - pe a druez - a oa santet e mouezh ar plac'h. « Met n' 
oc'h ket evit lazhañ anezhañ, » emezi kounnaret d' ar paotr.

« Pelec'h emañ an diforc'h ? » a respontas-eñ, droug en e vouezh adarre. «
Lazhet em eus anezhañ dija, n' eo ket gwir ? N' en deus nemet mervel buan, setu 
holl. Kompren a rit, Arlen ? »
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Sklaer e oa ne gomprene ket. Pegañ a reas ennañ, o sachañ warnañ.

« Den ebet ne ouezo an diforc'h, » emezañ. Reizhpoellek e oa e arguzenn: «
Gloazet eo dija. Soñjal e vo eo bet lazhet gant ar gwallzarvoud. »

Tevel a rejont e-pad ur pennadig. O treiñ e benn kement ha ma c'helle, e 
voe tu da Santin o gwelout. Daou skeud teñval ouzh an oabl a oa anezho, ken tost
an eil d' egile ma seblantent bezañ kemmesket. Merzout a c'hellas Santin pegen 
dizesper e oa o stardadenn. Ar plac'h douget d' an druez hag ar paotr nemet ul 
loen follet gant ar c'hoant en em wareziñ. Ar plac'h a c'helle karout anezhañ 
koulskoude. Hag abalamour da se e oa a-unan gantañ.

« A-du, Vince, » emezi a-benn ar fin.

Ha daoust da se, Santin ne c'halle nemet gourvez. Moarvat e oant o vont da
skeiñ warnañ ken e varfe. Muntret a-ratozh, ez poellek, evit diwall ar paotr 
yaouank-se, dinerzh ha fallakr. N' en doa ket bet aon rak ar marv met, bremañ, 
en doa aon rak bezañ lazhet e-giz-se. An doare-mañ da vervel a oa ken euzhus.

« Nann ! » a yudas outo gant e holl nerzh. « Nann ! »

E gri o lakaas d' en em zispartiañ. Ar paotr a vannas ar gleuzeur war e 
benn adarre. Santin a oa bet lorc'h ennañ a-raok, ne oa mui bremañ. Ne droas ket
e benn diwar ar goulou. Met o lezel a reas da welout e spont.

« Ha soñjal a ra deoc'h e c'hellit hen ober, Vince ? » a c'houlennas ar 
plac'h. He mouezh ne grene ket, dreist-holl e oa hi e vefe an hini greñvañ 
anezho o-daou.

« N' ouzon ket, » emezañ, « met ret eo din. »

Santin a welas anezhañ o tont hag a serras e zaoulagad.



« Gortozit ur vunutenn, » e klevas ar plac'h o lavarout evel ma vije bet e
penn pellañ ur riboul hir. Ken mezevellet e oa gant ar boan ma seblante he 
mouezh kollet er pellder.

« Petra zo ? »

« Gwad a zo warnoc'h, n' eus ket eta ? »

« N' ouzon ket. »

« Sellit. »

« Ya, petra vern ? »

« Vince, Vince, ha sot ez oc'h ? Gwelout a raint ar gwad ; ha marteze en 
devo unan bennak douetañ. Gallout a reont dielfennañ ar gwad ha lavarout gwad 
piv eo. »
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Un tamm goanag ennañ, e tigoras Santin e zaoulagad adarre. Ar paotr a oa 
stouet a-us dezhañ prest da skeiñ adarre, met ar wech-mañ e termas.

« Gouzout a ran petra ober, » emezañ a-benn ar fin.

Mont a reas kuit a-greiz-holl, pell diouzh gwel Santin. Met Santin a 
glevas anezhañ o vac'hañ ar geot, hag a-benn ar fin o krial.

« Arlen, deuit amañ ha va skoazellit da zougen an dra-mañ ! »

Mac'het ar geot adarre : ar plac'h a oa o tostaat ouzh ar paotr.

Ha mouezh fromet ar paotr voe klevet adarre : « Taolet eo bet ar paotr er-
maez eus ar c'harr, neketa ! Mat neuze, stoket en deus e benn war an dra-mañ, 
setu holl, adkempennañ a raimp ar c'horf un tammig. Deuit, dougomp anezhañ a-
gevret. »

Tud o tistreiñ war o fouez. Spouronet, e klaskas Santin anezho. O gwelout 
a reas o tont a-gevret war-du ennañ, o c'heinoù stouet, o poaniañ. Etrezo e oa 
un dra blat a seblante bezañ pounner-tre. Ne grias ket ar wech-mañ ; ne c'helle 
ket. E vouezh zoken a oa seizet. Gwelout a rae anezho avat. Kerzhout a raent 
goustad, o strivañ. Paouez a rejont, unan a bep tu dezhañ hag an dra divent, 
pounner ha plat a guzhas an oabl dirazañ.

Neuze, d' an termen diwezhañ, pep tra a voe splann evitañ. Ur sioulder a 
gouezhas warnañ. « Edon n' eus forzh penaos war-nes mervel - a soñjas-eñ - en 
doare-mañ a vo buanoc'h evel just ha marteze aesoc'h evidon. Met ur muntr a vo 
memestra. »

Pediñ a reas Ur bedenn souezhus. Pediñ a reas evit kaout war e dro un 
archer mat...

Ar Serjant Vanneck eus Bagad Stadel an Henterezh a oa un archer mat. E 
damsklerijenn ar beure, e sellas pizh ouzh roudoù war an hent. Diaes e oant da 
welout war an ter du ha ne oa ket re sur anezho.

Suroc'h e oa eus an daou zen a oa en o sav e-kichen e garr, o sellout 
outañ e-keit ha ma laboure. Ar paotr a oa Vince hag ar plac'h Arlen. Bez' e oant
evel an darn vuiañ eus an dud yaouank tapet e gwallzarvoudoù. Met disheñvel 
edont ivez. Hag e-pad ma sklaerae ar beure, e kendalc'he gant e enklask.

Kavout a reas muioc'h eget na soñje kavout. Kemmet e oa bet plas ar 
c'horf, hag al lec'h a oa bet mac'het da vat. Met kavout a reas koulskoude an 
diskoulm. Sklaer hag anat e oa.
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Lammat a reas diouzh an douflez ha dreist d' ar plac'h ha d' ar paotr. 

Moarvat e oa spouronus e sell ha nec'het e c'houlennas ar paotr :

« Petra zo Serjant ? »

« Daou du a zo d' ur roc'h, » eme ar Serjant Vanneck ; an tu krec'h a zo 
chomet kempenn, gwalc'het gant ar glav. An tu dindan a zo louzet gant an douar. 
Ha bremañ, paotr, lavarit din penaos e c'hell an aotrou Santin bezañ bet taolet 
diouzh e garr ha skeiñ e benn ouzh tu dindan ar roc'h ? »

Troet diwar ar saozneg gant ur bodad re yaouank e KEAV.
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Eflamm gKERVILIO

Ur gerig diwar-benn James Connolly ha " Goanag Iwerzhon "

Anavezet eo James Connolly * en Emsav dreist-holl dre doare kriz spontus e
varv. An holl, pe dost, a oar ez eo bet fuzuilhet, war un gador abalamour d' e 
c'houlioù, war-lerc'h emsavadeg Lun Fask 1916, d' an 12 a viz Mae. Kement hini a
dle gouzout en devoa sinet a-raok an diskleriadur brudet " da Bobl Iwerzhon " 
graet e burev Post Kreizh Dulenn gant ar gouarnamant da c'hortoz. Nebeutoc'h o 
deus lennet e oberennoù, studiet un tamm e vuhez hag e gelennadurezh. Koulskoude
en deus bet, a-dreuz ar bloavezhioù, an den souezhus-se kalz da lavarout d' ar 
bed, ha deomp-ni Bretoned e-touez ar re gentañ. Gwir eo e c'hortozer c'hoazh 
labourioù savet e brezhoneg war vuhez, stourm, preder unan eus sokialourien 
vrasañ dibenn an naontekvet kantved ha derou an ugentvet. N' eo ket ar pennadig-
mañ avat a voulc'ho al labour-se. Ober ar goulenn, tra ken.

Kavet 'm eus e oa evit kregiñ, tu da glask treiñ unan eus oberennoù 
pouezus James Connolly e brezhoneg, daoust d' am ampartiz gwall zister war ar 
saozneg ha war arz an droidigezh, evit reiñ tro da neb a garo da brederiañ en 
hor yezh war vennozioù ar stourmer iwerzhonat. Fazioù a vo kavet, rebechoù a vo 
d' ober ha gwellaennoù da zegas ; spi 'm eus evelato e vroudo an taol arnod-mañ 
tud da blediñ gant ur studiadenn a zoare war gConnolly koulz ha gant troidigezh 
oberennoù pouszusoc'h evel " Labour in Irish History " (al Labourerien en Istor 
Iwerzhon) da skouer.

* Stumm gouezelek James Connolly a vefe, diouzh ar pezh am eus gwelet skrivet, 
SEAMAS O'CONGHAILE, ober a ran kentoc'h gant ar stumm saoznek anavezetoc'h dre 
ma ne oa ket Seamas O'Conghaile gouezeleger.
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*

CONNOLLY

Ganet eo James Connolly e 1868 e Din-Edin (Bro Skos) en ur familh baour a 
Iwerzhoniz divroet. E dad a zastume an traoù lous hag e vamm a oa bet matezh a-
raok dimeziñ. Labouret en deus adalek an oad a unnek vloaz ; ur bern micherioù 
dorn en deus bet. Daoust dezhañ bezañ dija brogarour e kaver anezhañ da 14 vloaz
en Arme Saoz, en ur rejimant staliet en Iwerzhon. E 1889, kuitaet gantañ an 
arme, e timez gant ur Brotestantez iwerzhonat. Daremprediñ a ra d'ar mare-se an 
Irish National League (Kevre Broadel Iwerzhonat), ar Socialist League (Kevre 
Sokialour), al Labour (Strollad al Labour) ; kemer a ra perzh e krouidigezh ar 
Scottish Socialist Federation (Kevredad Sokialour Bro Skos).

E 1896 en em staliañ a ra e Dulenn hag e krou an Irish Socialist 
Republican Party (Strollad Republikan Sokialour Iwerzhon). Daoust d' ar 
strollad-se bezañ bihan a-walc'h e krog evitañ ur vuhez start a stourmer e-touez
diaesterioù liesseurt evitañ hag e diegezh. Abalamour d' e ober politikel ez eo 
lakaet Connolly war « roll du » an implijerien, n' hell ket kaout labour hag e 
tle, evit gellout gounid bara e familh, mont d' ar Stadoù Unanet. Kregiñ 'ra du-
hont diouzhtu gant ul labour politikel e-touez ar vicherourien a orin 
iwerzhonat. Levezonet eo kalz gant an Industrial Workers of the World 
(Micherourien ar Bed), sindikad dispac'hour en deus kemeret perzh ennañ ; dastum
a ra skiant-prenet.

Un den barrekoc'h eo a zistro eta da Vro Iwerzhon e 1910 evit bezañ gopret
gant ar Socialist Party of Ireland (Strollad Sokialour Iwerzhon). Kenderc'hel a 
ra da stourm evit liammañ start dieubidigezh vroadel Iwerzhon ha dieubidigezh 
sokial ar vicherourien. Gant James Larkin ha dre an Irish Transport and general 



Workers Union (Unaniezh Labourerien an dougataerezh ha Micherourien Iwerzhon) e 
stourm en ur implij ar sindikalouriezh dispac'hel ouzh bourc'hizien Iwerzhon 
koulz hag ouzh an alouber saoz. E 1913, koulskoude, ez eo Serr-stal * Bras 
Dulenn, (* lock-out) un trec'h evit patroned ar gêrbenn. Nevez-amzer 1914, 
kudenn an Ulster ha disrann Iwerzhon, Eost ar brezel ; daoust da c'hwitadenn an 
etre-vroadelouriezh proleterel (gwerinel) dirak ar brezel, e vir Connolly spi : 
evitañ e tigor ar brezel un hent d' an dispac'h hag e ro da Iwerzhon ur chañs d'
en em zieubiñ. Tostaat a ra, gant an Irish Citizen Army krouet e-pad ar « Serr- 
stal Bras », ouzh ar re daerañ e-touez ar vroadelourien « vourc'hiz » (Sinn Fein
hag Irish Republikan Brotherhood) hag e kemer perzh e prientadur emsavadeg 
1916...
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Meur a dra a ra dibarder Connolly ; micherour e-touez ar vicherourien n' 

en deus ket en e vuhez a droc'h etre ar preder hag an ober. Labourer dorn ez eo 
koulskoude ur sokialour stummet ; studiet en deus prederourien ar stourm broadel
en Iwerzhon, Marks, Marksourien e amzer Lissa Garay, ekonomiezh, ha desket en 
deus alamaneg, galleg, italianeg, esperanteg, un tammig gouezeleg. Lenin e-unan 
a zalc'he kont eus ar pezh a rae hag a soñje Connolly. Broadelour diblegus ha 
kristen-tre, marksour hag idealour war un dro en deus klasket liammañ en un 
doare poellek dre e vuhez hag e breder sokialouriezh, broadelouriezh, 
kristeniezh. Aze emañ talvoudegezh Connolly. Distagañ un elfenn diouzh e 
bersonelezh evit gwelout nemeti a zo distruj anezhi, koll ar pep donañ eus ster 
e vuhez.

Dislavaroù a vez kavet evel just en e breder ; santout a rae anezho met 
bevet, stourmet en deus, marvet eo evit prouiñ e oa gwir e zoare da welout an 
traoù. Tu a vefe da varn anezhañ e anv teorienn-mañ teorienn sañset logikoc'h ha
poellekoc'h met o deus diskouezet abaoe o gwanderioù dirak gwirvoud fetis ar 
vuhez. Klasket eo bet goude e varv sachañ anezhañ war du pe du evit e lakaat da 
glotañ gant un doare pe egile da welout. Gwelloc'h e vefe gwelout en deus, e-
touez ar re gentañ, klasket unaniñ nerzhioù a zo, d' am meno, ar re nemeto a 
c'hell, a-gevret, diskoulmañ kudennoù ar bed a vremañ. Gwelout en e oberenn ar 
pezh a zo rakwel ha lezel ar pezh a zo dic'hizet ; derc'hel kont eus e wanderioù
hep divlazañ e gelennadurezh ; studiañ e ober, e skridoù hep klask enno muioc'h 
eget ar pezh a zo met o welout ez eo ar pezh a seblante dislavaroù a ra o nerzh 
peogwir ne oant nemet skeud ha respont dislavaroù ar vuhez ha ne c'hellont, ne 
c'hellint morse, bezañ komprenet, mestroniet, eeunekaet, renket ha fichennet 
gant empenn ebet, ha pa vefe ar poellekañ hini.
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GOANAG ERIN (ERIN'S HOPE)

Skrivet e 1897 d' ur mare ma oa Connolly kentoc'h « sokial demokrat » a 
vefe ar pouezusañ eus skridoù bihan Connolly, ennañ hegin traoù a zo bet 
displeget gwelloc'h e labourioù brasoc'h : dreist-holl n' eus nemet renkad al 
labourerien a c'hell kas da benn un dieubidigezh vroadel wirion ( Bourc'hizelezh
o tiwanañ, Peurzisrann, Piv eo ar Bobl ?).

E pennad-digeriñ al levr en deus servijet da ziazez d' an droidigezh a zeu
da heul, e vez kavet dislavaroù ha traoù dic'hizet en destenn, e lec'hioù, dres,
ma kavan me traoù, er c'hontrol, pouezus-tre hag a dalvoudegezh vras en hon mare
ni.

Da skouer, an dislavar a vefe etre ar gourc'hemenn a ra Connolly d' an 
dispac'hour gwirion tremen hep klask skoazell tud a vefe goude da vezañ 
enebourien (Piv eo ar Bobl ?) hag ar gourc'hemenn all graet pelloc'h (Berraat ar
sizhunvezh labour), klask lakaat eus e du an holl nerzhioù posubl n' eo, d' am 
meno, nemet un dislavar a ziwar-c'horre. Arabat klask an unvaniezh evit an 
unvaniezh ha dreist-holl arabat klask kemer hentoù re widreüs met degemer an 
holl re a asant traoù diazez, an ober kentañ hag an hini diwezhañ a dle kaout an
hevelep gwrizienn setu ar pezh a ya evel just a-enep d' ar menoz e tidamallfe ar
pal an doareoù kemeret d' e dizhout...



Dic'hizet sañset an traoù war ar greantelañ (Labouradegoù mac'homer ha 
korvoer) ? Tre diouzh ar c'hiz er c'hontrol ; ret e vefe prederiañ war an holl 
venozioù a gaver er pennadoù « Kenderc'hiñ evit implij ", " Ur republik 
sokialour ", un darn eus " Berraat ar sizhunvezh labour ". Bez' ez eus aze 
peadra da vagañ prederiadennoù war natur ar c'hresk ekonomikel, e balioù, an 
emvererezh hag all... Un toullad pennadoù a zispleg int en un doare nerzhus hag 
eeun diazezoù ur preder sokialour (nerzh labour da skouer, e-touez re all). Leun
eo al levrig a-bezh a gengarantez tomm evit an dud vunut, mantridigezh dirak ar 
stad a vez graet dezho, kounnar ouzh o gwaskerien, en ur yezh pounner alies met 
pinvidik ha karget a drivliadoù n' em eus ket siwazh gouvezet bep tro lakaat da 
dremen e brezhoneg.
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Levrioù ha pennadoù diwar-benn Connolly :
- F. BEDARIDA, " Le socialisme et la nation : James Connolly et l'Irlande ", in 
Le mouvement social, n° 52, gouere-gwengolo 1965 ;

- Dr NOELLE DAVIES, " Connolly of Ireland : Patriot and Socialist ", 1946, 
Swyddfa'r Blaid, Caernarfon ;

- C. DESMOND GREAVES, " The life and times of James Connolly ", Seven Seas Books
(Berlin) 1961.
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J. CONNOLLY (1868-1916)

" GOANAG ERIN " (1897)

AR PAL HAG AN DOAREOU D'E DIZHOUT

« A-raok ma voe aloubet Iwerzhon; n' unaveze he fobl tra ebet eus ur 
berc'henniezh diharz war an douaroù. An douar a oa d' ar goskoriad en he fezh. 
Ar rener ne oa ket kalz muioc'h eget ezel merour ar c'hevredad. An doare 
gladdalc'hel da welout an traoù, deuet gant an aloubadur, a zo bet liammet ouzh 
dalc'h an estren, ha, betek-henn, n' eo morse bet degemeret gant spered ar bobl.
»

En toullad gerioù-se eus John Stuart Mill e c'hell bezañ kavet gant un 
imbourc'her diuntuek an alc'houez evit dirouestlañ fuilhadeg buhez politikel 
Iwerzhon. Ar bolitikourion a vremañ, koulz eus tu ar Saozon hag eus hini 
Iwerzhoniz, o deus graet o seizh gwellañ evit boazañ spered an dud ouzh ar 
gredenn ne deu kudenn Iwerzhon nemet eus c'hoant Iwerzhoniz da gaout ur 
vestroniezh war velestradurezh diabarzh aferioù o bro klokoc'h eget an hini a 
c'hellont kaout m' emañ staliet ar gouarnamant e Westminster ha, rak se, un 
doare emrenerezh lec'hel, evel, da skouer, Home Rule Bill an Aotrou Gladstone, 
eo holl ar pezh a zo ezhomm evit dirouestlañ da vat ar gudenn, hag argas da 
viken spered hek Iwerzhoniz droug enno. Hervez an diskleriadur bamus-se eus 
istor Iwerzhon; e tleomp krediñ o deus an div vroad bevet e-pad seizh kant vloaz
en ur stad a vrezel dizehan, eo bet rediet e-keit-se unan anezho (Iwerzhon) da 
c'houzañv lazhadeg he bugale dre an naonegezh, ar vosenn hag ar c'hleze ; en 
deus pep rummad nevez gwelet ar stourm oc'h adkregiñ hag ar verzherinti o 
tistreiñ ken na c'hell un ene tener nemet spontañ en ur lenn istor Iwerzhon evel
dirak danevell ur skuilhadeg-wad, ha se holl, a-benn ar fin, peogwir n' helle 
ket Saozon hag Iwerzhoniz en em glevout war an doare melestradurezh politikel a 
vije ar gwellañ evit Iwerzhon.
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Ma vefe reizh an doare nevez-se da veizout istor Iwerzhon, un den speredek

arallvro a dlefe bezañ pardonet evit prizañ izel-kenañ live speredegezh an div 
vroad n' o dije gellet en ur ober seizh kant vloaz kavout un diskoulm mat d' ur 
gudenn ken eeun. Dres ken izel e c'hellfe bezañ prizet, hep arvar, spiswelerezh 
politikel renerien strolladoù saoz hag iwerzhonat a zo hiziv an deiz o tiskouez 
gant balc'hder terridigezh arvarus an Home Rule evel louzoù ouzh pep dienez 
gouzañvet gant Iwerzhon.

Kudenn Iwerzhon he deus, e gwirionez, gwriziennoù donoc'h eget un 
disheñvelded bennak a soñj war stummoù a renadurezh. Kavet e vo hec'h orin 
gwirion hag he ster don er fed m' o deus an div vroad enebour bet menozioù 
disheñvel-krenn war gudenn diazez perc'henniezh an douar. Enklaskoù skiantel 
graet n' eus ket pell 'zo gant sokiologourien ken brudet ha Letourneau, Lewis 
Morgan, Sir Henry Maine, hag un nebeut re all, o deus lakaet anat a-walc'h ar 
fed ma oa war berc'henniezh voutin an douar e tiazezer ar c'hentañ stummoù 
kevredigezh en hogos pep bro. Met, pa 'z eo aet da get, pe dost, en darn vrasañ 
eus ar broioù bremañ anvet sevenaet, ar stumm kentañ-se a Gumunouriezh a-raok 
derou an istor, pa n' en deus ket bet amzer da dizhout ur vrud uheloc'h eget ar 
c'hadarnadur kevredigezhel roet gant meuriadoù dizesk ha digelenn, en Iwerzhon 
ar genreizhad-se a oa darn eus aozadurioù diazezet sklaer ur vroad a ouizieien 
hag a studierien, sellet gant Rener ha Tan, Bredhon ha Barzh evel pennreolenn o 
buhez en he fezh ha diazez da reizhad wiraouriezh o broad. Ur fed ken sebezus a 
vo, evel just, komprenet e meur a zoare hervez tro spered pep lenner hag an tu 
politikel hag a ouenn m' eo douget dezho. Evit an hini a zo a-du gant aozadur a-
vremañ ar gevredigezh e vo se ur brouenn eus divarregezh Iwerzhoniz d' ober o 
mad eus menozioù stag ouzh an araokaad ha, kazi sur, roio da wir hep arvar emañ 



en divarregezh-se gwrizienn wirion dienez Iwerzhon peogwir he deus lezet he 
bugale dinerzh e stourm start ar vuhez hag evel-se tonket anezho d' ar stad a 
droc'herien goad hag a gerc'herien dour.
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DEREZIOU A ZIORROADUR

Un den leun a dan evit studi ar sokiologiezh, unan a gred dezhañ n'eo bet 
hent mabden dre stadoù liesdoare a aozadur ekonomikel, kumunouriezh, sklavelezh 
dre vezañ perc'hennet, gladdalc'helezh, sklavelezh c'hopret, nemet prientadur 
kevredigezh urzhiet gwelloc'h an dazont ; n' emañ ar broioù ar muiañ en a-raok 
e-keñver greantelezh, daoust dezho peurliesañ, nemet o tegas ar gevredigezh er 
stad a zo deuet, abaoe diskar ar gumunouriezh a veuriad a oa kavet er bed a-
bezh, da vezañ ret dezhi tizhout ez istorel evit ma c'hellfe diwanañ un urzh 
ekonomikel nevez ha reishoc'h e-lec'h ma chomo dianav pep eneberezh sokial, 
politikel hag a vroadoù ; evit an hini-se e vo, marteze, ar fed e vefe chomet 
Iwerzhoniz stag ouzh ar perc'hennañ a goskor d' ur mare ken tost deomp, en un 
doare, hag ar XVIIvet kantved ur merk a zale en diorroadur ekonomikel ha, dre 
se, ur skoilh gwirion war hent an araokaad. Met, an hini a studi an istor gant 
kendruez, an hini a gred e c'hell ur bobl dre raksant politikel rakverzout ar 
c'hentelioù roet dezho goude e skol griz ar skiant prenañ, an den-se ne vo ket 
diaezet oc'h en em gavout asamblez gant ar brogarour iwerzhonat entanet o veuliñ
forzh pegement furnez e hendadoù kelt int hag o deus rakgwelet gant aozadur 
demokratel ar goskor iwerzhonat aozadur dreistoc'h kevredigezh dieubet an 
dazont.

AR GUDENN DIAZEZ

Forzh pehini e vefe an doare reizh da veizout istor Iwerzhon, ur fed a 
chom war wel sklaer ha dinac'hus, da lavarout eo, ez eo bet an eneberezh etre an
daou zoare kevezer da berc'hennañ an douar an ahel ma 'z eo bet kreizennet en-
dro dezhañ an holl stourmoù hag emsavadegoù a zo bet ken niverus en Istor-se. 
Iwerzhoniz o deus maget un enebiezh didrec'hus ouzh o mistri saoz, bep gwech o 
deus graet nebeut a stad eus ar promesaoù graet dezho d' o degemer en askre ar 
pennreizhadur stad, hag en em savet int, entanet, da heul pep hini eus o 
renerien peogwir edo aze evito ar gudenn bennañ, peogwir, d' o soñj, koulz beli 
Bro Saoz ha Parlamantoù Dulenn a zegase hag a zifenne ar reizhad a 
c'hladdalc'helezh hag a berc'henniezh prevez war an douaroù, a enebe, hervezo, 
ouzh reizhad kelt ar goskor pe berc'henniezh voutin hag a oa lakaet ganto, ha, 
d' am meno, gant gwir abeg, da gred war an dro d' o frankiz politikel ha sokial.
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Bez e voe louarn a-walc'h ar gouarnamant saoz evit merzout ne dalveze da 

vann mestroniañ Iwerzhon war an dachenn bolitikel pe vroadel ma chome gant ar 
vroad suj ez politikel he frankiz ekonomikel. N' eus ket neuze da vezañ souezhet
o kavout evel kentañ reolenn a oa rediet bep tro ar veuriad iwerzhonat o sujañ 
d' asantiñ d' an dra-mañ : gwelet e vefe douaroù ar veuriad evel douaroù prevez 
he rener ; degemer a rafe eñ anezho evel fiziet ennañ gant ar Roueelezh hag, en 
dazont, en defe eus he ferzh dalc'h warno ; dilezel a rafe e ditl iwerzhonat a 
rae anezhañ rener dilennet en un doare dieub ur gumuniezh dieub ha degemer a 
rafe en e blas un titl saoz, evel dug pe « earl » (kont), e pep keñver hervez 
menozioù ar Saozon war ar sevenadur hag urzh ar gevredigezh. An holl 
c'hourc'hemennoù-se a oa kontrol bev d' an doare iwerzhonat da welout an traoù. 
Ne oa ar rener, evel m' en doa evezhiet reizh Mill, nemet ezel merour kevredad 
ar veuriad ; daoust m' o doa, dindan bec'h ur stad a vrezel dizehan, peurliesañ 
strishaet tachenn o dibab etre izili un tiegezh pe zaou, morse evelato n' o doa 
izili ar veuriad dilezet o gwir da zilenn o renerien. Bep tro ma oa bet trec'h 
hoalerezhioù aour ar Saozon war vro-garantez ur rener iwerzhonat, o tont a-benn 
da lakaat anezhañ da zegemer ar stumm estren a berc'henniezh hag an titl estren 
( evel, da skouer, Art O'Neil ha Nial Garbh O'Donnell, O'Reilly ar Rouanez ha 
Maguire ar Rouanez), diouzhtu e tilenne ar veuriad ur rener en e blas ; hag 
adalek ar mare se en doa ar paour kaezh renead en em lakaet er-maez lezenn e 
bobl-eñ, ha n' helle en em ziskouez en e vro c'henidik nemet gant un ambroug a 



c'hoafioù saoz.

(da genderc'hel.)
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ISTOR BREIZH LA BORDERIE 

troet gant ROPARZ HEMON

Brezel Bleaz ha Monforzh

Kentañ Maread

DEROU AR STOURM
(1341-1343)

(KENDALC'H)

Sevenidigezh Arest Conflans
Ar Frañsizien e Breizh
( Here 1341)

Emglev Monforzh gant Bro-Saoz.

Evit seveniñ arest Conflans, pa voe gouezet ne felle ket da Yann Monforzh 
plegañ, kentañ tra a reas roue Frañs e voe lemel digantañ e gontelezh Montfort-
l'Amaury. Roue Bro-Saoz, avat, evit e zic'haouiñ, a lakaas en e gerz kontelezh 
Richmond dre lizhiri eus ar 24 Gwengolo 1341.

Setu amañ un nebeut linennoù tennet diouzh al lizhiri-se :

« Gouezit, » eme ar roue Edouarzh III, « en deus Yann, dug Breizh ha kont 
Monforzh, hor c'henderv ker, dre garantez ouzh ar reizh, en abeg d' ar gaou 
graet dimp gant an Aotrou Fulub Valois, a zalc'h en hor c'holl rouantelezh 
Frañs, skoulmet ganimp un emglev a unaniezh hag a geneilded, hag abalamour da se
en deus Fulub lakaet e grog e kontelezh Vonforzh, hag he lamet digantañ. Dre se,
o prizout evel ma tleer ar vignoniezh vras en deus dug Breizh en hor c'heñver, 
evit e zic'haouiñ en un doare dereat, hon eus roet dezhañ kontelezh Richmond, 
gant ar c'hestell, ar c'hêrioù, ar c'hêriadennoù, an douaroù-dalc'h ha kement a 
zo stag outi. »
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Evel ma weler, ne gomz ar Roue Edouarzh nemet eus « unaniezh ha keneilded 

», hep rannañ ger eus al le-gwazoniezh a vije bet touet gant Monforzh, hervez 
Froissart. Ma vije bet touet, roue Bro-Saoz en dije embannet an dra-se gant 
brabañs. N' en deus ket graet : ne voe le ebet eta.

An unaniezh meneget amañ a oa bet skoulmet hep mar e miz Eost 1341, rak 
goude arest Conflans ne c'halle ket Monforzh mont da Vro-Saoz na plediñ gant 
kendivizoù diplomatek. Trawalc'h en doa d' ober kemer e ziarbennoù evit herzel 
ouzh an dagadenn spontus a oa o tont. An diskleriadur unaniezh ha keneilded 
graet gant roue Bro-Saoz el lizher a gaver uheloc'h a dlee dezhañ ur skoazell 
vras. Diskouez a rae e vije harpet-kreñv e gevredad gant Edouarzh III hep 
termal, pezh a dlee kennerzhañ dalc'hidi Vonforzh ha degas dezhañ marteze 
dalc'hidi all.

Ne vije ket aes-tre eta, war a hañvale, seveniñ arest Conflans. Ha 
Monforzh, evel hon eus gwelet, a-boan distro e Breizh, en doa graet e wellañ 
evit lakaat soudarded ha pourvezioù en e holl greñvlec'hioù, Alre hag Henbont 
etre re all, ha prest e oa da enebiñ start.

Armead or Frañsizien.



Charlez Bleaz, pe gentoc'h ar roue Fulub Valois, a savas un arme, enni 
brasañ aotrounez Frañs, evel Yann dug Normandia, mab henañ ar roue hag hêr 
kentañ d' ar gurunenn, kont Alañsogn, Raoul kont Eu, konestabl Frañs, dug 
Bourgogn, dug Bourbon, roue Navarra.

Kêr Angers a voe lakaet da lec'h-emvod evit kreizenniñ an arme-se, a voe 
rannet e tri bagad. En hini kentañ e oa Brezhoned dreist-holl, en o zouez 
beskont Roc'han, aotrounez Belmaner ha Klizun. An eil, dindan urzhioù dug 
Normandia, a oa Charlez Bleaz ennañ. An trede a oa dindan urzhioù ar 
c'honestabl.

Hervez Froissart, 5.000 « harnez houarn » a yae d' ober an arme-se, 3.000 
Jenoad renet gant Aiton Doria ha Charlez Grimaldi, hag ur strollad stank a 
droadeien hag a arbalastrerien renet gant Le Galois de la Baume. Pep « harnez 
houarn », da lavarout eo pep den armet, a dlee kaout gantañ daou floc'h pe vevel
da vihanañ. Daoust da se, ne glot ket niveroù Froissart gant re ar gronikourien 
all, a lavar e oa en arme 10.000 den armet ha 12.000 Jenoad, pezh a zo re.

383
War-dro ar 25 a viz Gwengolo 1341 e tleent en em gavout en Angers. Padal, 

darn a erruas diwezhat, ha ne voe ket un dra vihan lakaat un tammig urzh en 
arme-se enni brezelourien c'hladdalc'hel a bep liv, disent, diaes da lakaat da 
glotañ an eil re gant ar re all. Ar pennrener, Yann dug Normandia, mab henañ ar 
roue, ne zegouezhas nemet d' ar 14 a viz Here.

Neuze hepken ez eas an arme en hent.

Kemeridigezh Champtoceaux.

Hediñ a reas ribl dehou al Liger ha mont e Breizh dre Anseniz. Daou zevezh
e chomas eno, degemeret-mat gant kêriz. War ribl all ar stêr, avat, c'hwec'h 
kilometrad izeloc'h, e oa kastell Champtoceaux, gwarnizonet gant Monforzhiz, 
renet gant daou varc'heg kalonek, Miles ha Waleran. Ar re-mañ, kounnaret gant an
degemer graet gant tud Anseniz  d' ar Frañsizien, pa voe aet ar re-mañ kuit, a 
savas gant red ar stêr Liger e-pad an noz gant daou-ugent den armet. Douarañ a 
rejont e kêr da c'houlou-deiz, lakaat an tan e pevar c'hant ti, lazhañ, preizhañ
dre-holl, hag a-raok distreiñ d' o c'hastell-kreñv e kasjont ganto kement a 
brizonidi hag a draoù laeret ha ma c'halle mont en o bagoù.

An taol-fall-se evit ar Frañsizien a voe koulskoude talvoudus dezho. Mall 
oa ganto degouezhout dirak Naoned, diwezhat e oa er bloaz, ha n' o doa ket 
soñjet tagañ Champtoceaux. Gwall arvarus e vije bet evito, e-pad seziz Naoned, 
kaout Monforzhiz ar c'hastell-se oc'h argadiñ a-dreñv dezho, o stourmata ouzh o 
c'hamp, o strafuilhañ o holl oberiadennoù.

Evit kaout digoll eus taol Anseniz, ez ejont da c'hronnañ Champtoceaux, ul
labour tenn, a zaleas o arme e-pad ur pemzektez. Ne voe kemeret ar c'hreñvlec'h 
nemet un nebeud goude an Hollsent.

Enkadenn Charlez Bleaz.

E-pad ar sizhun-se e c'hoarvezas un darvoud iskis, a voe tost da echuiñ ar
brezel, pe da vihanañ da dreiñ red an degouezhadennoù en un doare dic'hortoz.
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Yann Monforzh, o veizañ e vije taget gant nerzhioù brasoc'h eget e re, en 

doa savet, evit herzel outo, ur rouedad difennoù graet evit ur mare hepken. 
Hanter-hent etre Anseniz ha Naoned, e Kerc'hfaou, en doa lakaet toullañ fozioù, 
sevel kaeoù, kaelioù-peulioù gant logelloù, berr-ha-berr ober ur c'hamp-kreñv 
evit gwareziñ Naoned, pe da nebeutañ mirout na vije souprenet. Hag ivez, 
rakwelet gantañ e vije sezizet kastell Champtoceaux, en doa lakaet sevel, war-
hed ul lev dioutañ, el lec'h anvet Lymo, ur c'hre-da-c'hortoz ramparzhet-mat, 



gant tourioù, un tour-meur hag all, evit skoazellañ tud ar c'hastell ha kouezhañ
ne vern pegoulz war ar sezizerien.

Hag eñ o c'hronnañ Champtoceaux, Charlez Bleaz, gantañ ur mil bennak a 
vrezelourien, en o zouez aotrounez vras, evel e vreur kont Bleaz, ha kont Guines
mab ar c'honestabl, a yeas dre ar vro evit distrujañ diazezlec'hioù ha bagadoù 
an enebour. Kemer a reas kamp Kerc'hfaou, a oa diwallet-fall, ha lakaat an tan 
ennañ. Un devezh all e teuas a-benn da vont gant e heulierien e tour-meur Lymo. 
A-boan eno, avat, e voe kelc'hiet gant Montforzh, deredet di gant ur bagad 
soudarded stank a-walc'h evit klask disezizañ Champtoceaux.

Daou zevezh e chomas (1 ha 2 a viz Du 1341). Ar sezizidi, n' o doa mui 
netra da zebriñ, a c'houlennas bezañ prizoniet ha paeañ gwerzh-daspren. Ugent 
eus pinvidikañ aotrounez Frañs a oa eno, hag ar werz-daspren a vije bet gouest 
da leuniañ teñzordi ur roue betek ar barr.

Monforzh a respontas :

« Evit ar re all, gwelet e vo. Hogen an Aotrou Charlez Bleaz ne ziflipo 
ket va daouarn. Laeret en deus dugelezh Vreizh diganin gant ar sorc'hennoù en 
deus kontet da birien Frañs hag an arc'hant en deus roet evit prenañ o setañs. 
Diwar ar setañs-se n' en devo ket un diner. Mervel a ray kent an noz. »

Monforzhiz o doa torret dor an tour m' o doa ar Frañsizien klasket repu 
ennañ. Kudenn hêrezh Vreizh a hañvale bezañ diskoulmet en un taol : zoken ma 
c'hallje Charlez Bleaz chom bev, e rankje ober dilez eus an dugelezh.

En noz etre an 2 hag an 3 a viz Du, avat, pennoù an arme c'hall a sezize 
Champtoceaux a glevas dre zegouezh e peseurt enkadenn edo Charlez hag e 
geneiled. Kerkent, ur bagad eus an arme-se, renet gant dug Normandia hag ar 
c'honestabl, a gerzhas buan etrezek Lymo, da c'houlou-deiz Pa errujont, e oa 
Monforzh o vont da gemerout dre nerzh lec'h-repu diwezhañ ar Frañsizien.
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Monforzh a anavezas arouezintioù Frañs, hag a welas en un taol ne oa ket e

vagad-eñ niverus a-walc'h da herzel. Stourm a vije bet follentez. Dastum a eure 
e soudarded ha skeiñ a-dizh trema Naoned. Eno, an enebourien o redek war e 
lerc'h, e tegouezhas dibistig.

Gwarnizon Champtoceaux koulskoude, en doa dalc'het penn taer, hep spi ken 
da vezañ harpet, en em zaskoras da zug Normandia.

An armead c'hall a gendalc'has gant he hent eta a-hed ribl dehou al Liger,
hag a ziraezas Naoned hep skoilh.

Seziz ha kemeridigezh Naoned
(Du 1341)

Seziz Naoned gant dug Normandia a zo unan eus pennañ darvoudoù ar brezel 
etre Bleaz ha Monforzh, an hini pennañ zoken, en abeg d' ar pezh a zeuas da 
heul. M' en dije c'hwitet, e vije bet sur a-walc'h trec'het Charlez Bleaz evit 
mat.

Ar c'hronikoù, siwazh, a ro keloù disheñvel eus degouezhadennoù ar seziz-
se. Danevell Froissart a zo hep mar an hini wellañ, nemet en ur echuiñ e lavar 
gaou, o vont a-du gant ar Frañsizien. Aes eo anataat e fazi.

« E kêr Naoned, » emezañ, « edo kont Monforzh gant an Aotrou Herve Lean, 
an Aotrounez Herri hag Olier Spinefort, ha marc'heien ha skoedourien all a 
Vreizh o doa touet fealded dezhañ. Edo ar gontez e wreg e Roazhon. Pa welas ar 
c'hont e oa gronnet kêr, ne reas ket kalz a van, rak Naoned a oa kreñv, klozet-
mat, bastet-fonnus a bep seurt pourvezioù hag ijinoù artilheri, ha karet e oa 
gant kêriz. Gourc'hemenn a reas d' an holl ha goulenn diganto seveniñ o dlead en



e geñver, diwall o c'hêr ha mirout o enor o tifenn ar murioù hag ar rakdifennoù 
hervez an urzhioù a vije roet dezho, chom avat hep mont er-maez evit sailhañ war
ar sezizerien, rak ne vije nemet koll, hep gounid ebet. Evit o c'hennerzhañ e 
lavaras dezho ne c'halle ket ar seziz padout hir amzer, rak edo ar goañv o 
tostaat. »
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Gwir e oa, ha Froissart a skriv pelloc'h, pezh a zo gwir ivez :

« Bras eo kêr Naoned, ha ledan-tre ar stêr a ya drezi. Rak-se ne voe ket 
aotrounez Frañs evit he feurc'hronnañ. Ret e vije bet lakaat re a dud. Ma vije 
manet ar re a oa e-barzh hep mont er-maez eus o murioù, ma n' o dije graet nemet
stourm un tammig ha difenn o c'haelioù, n' o dije ket bet muioc'h da ober. 
Dalc'het penn o dije an holl amzer ouzh armead aotrounez Frañs. Rak ar stêr a oa
dezho, ne c'halled ket he lemel diganto, hag e teue dezho pourvezioù kement ha 
m' o deveze ezhomm. Dre fouge ha refiziañs e voent kollet, evel ma kontin 
deoc'h. »

Ar pevar c'hant kenseurt yaouank.

Difenn ober nep dilammadenn ouzh ar sezizerien a ziskoueze e oa Yann 
Monforzh ur gwir zen-a-vrezel. Yenijenn miz Kerzu a dlee dont a-raok ur miz, ha 
marc'heien gaer Frañs ne vijent ket chomet pell o rivañ dirak murioù tev Naoned 
na c'hallent ket diskogellañ.

Daoust da urzhioù ar priñs, avat, « e teuas e penn un nebeut Naonediz (ur 
400 bennak), kenseurted yaouank, c'hoant dezho gounit brud, ober un argad ouzh 
an arme ».

Ret oa dezho kaout ur rener. Herve Leon, ampart war skiant ar brezel, a 
ranke gwelout splann pegen difur e oa an taol, hag e oa e zlead, dre genurzh, 
plegañ da c'hourc'hemennoù ar pennrener Monforzh. Koulskoude, Herve Leon a felle
dezhañ gounit brud ivez. Krediñ a reas en doa kavet un doare da gaout muioc'h a 
bouez, da c'hoari ar roll kentañ en tuad. Asantiñ a reas ren ar pevar c'hant a «
genseurted yaouank ».

En noz du-dall ez ejont er-maez.

Pell a-walc'h diouzh Naoned e kejjont gant ur steudad kirri, war-dro 
tregont anezho, karget a voued, gwin ha pourvezioù all evit ar sezizerien. 
Lazhet pe lakaet d' an tec'h e voe an ambrougerien ganto, ha kaset ar c'hirri 
etrezek Naoned. An dra-se, gant hirder ha stad fall an hentoù, a gemeras amzer. 
Gedourien ar sezizerien, gouzavet gant ar re eus an ambrougerien o doa gallet 
tec'hout, a gouezhas war an Naonediz pa edo ar c'hirri tost e Naoned. A-boan ma 
voe amzer d' o foulzañ e-barzh dre an dorojoù. Ar « genseurted yaouank » a wele 
niver o enebourien o kreskiñ dibaouez, rak eus kamp ar sezizerien e kased 
bagadoù en o enep hep astal. Bagadoù-sikour a zeuas eus kêr, hogen an enebourien
a oa kalz stankoc'h egeto ha ne oa ket tu da herzel. Herve Leon a lakaas digeriñ
un nor, a redas e kêr gant ar re a oa ouzh e heul, an enebourien hogozik war o 
seulioù. Lezel a reas rastell ar porzh-gwint da gouezhañ. Hogen er-maez, war 
dachenn ar stourm, e chomas kalz tud lazhet pe c'houliet, hag un daou c'hant 
bennak eus ar « genseurted yaouank » a voe prizoniet gant ar Frañsizien. Un 
drouziwezh, en ur ger.

387
Kemm e Naoned.

Ar c'hwitadenn-se, hag hi doanius pa selled outi hepken, ne zigreske tamm 
ebet e gwirionez nerzh ar gêr sezizet, a c'halle c'hoazh derc'hel penn. Muioc'h 
a dud kalonek eget na oa ret a chome a-dreñv ar murioù evit he difenn. Ar c'holl
gwirion oa heuliadoù ar c'hwitadenn war dachenn ar spered. An hini kablus, an 
hini kiriek eus an darvoud fall-se, na vije ket c'hoarvezet panevetañ, oa Herve 
Leon, hag eñ hepken. Feuket-bras e voe gant ar rebechoù c'hwerv ha reizh-tre 
graet dezhañ gant Yann Monforzh. Diwar neuze, ne zeuas mui tost da hemañ, hag e 



hañvalas bezañ aet diseblant ouzh kement a c'hallje erruout. Rakwelout a 
c'halled edo oc'h en em aozañ evit kemer an tec'h.

Diouzh o zu, Naonediz, o doa kalz anezho kollet kerent pe vignoned er 
c'hrogad, a ziskoueze o c'hounnar. Feal e oant bet da Vonforzh betek neuze. 
Bremañ e oa trenket an traoù. Degas soñj a rejont zoken da Vonforzh o doa 
lavaret, ma teuje roue Frañs da zegas dezho Charlez Bleaz da vestr, o dije ar 
gwir da chom hep enebiñ outañ. Ne c'hallent ket ober muioc'h evit Monforzh, 
goude ar pezh a oa c'hoarvezet, eget menel a-du gantañ e-pad ur miz diwar derou 
ar seziz, - hag hanter ar miz a oa tremenet.

Monforzh a gomprenas neuze ne dalveze ket ar boan difenn Naoned pelloc'h. 
Netra nemet reuz a vije deuet da heul. E venoz a reas da gendivizout gant ar 
sezizerien, o welout, hag eñ un den a selle ouzh an traoù evel m' edont, e oa 
koulz ober an dra-se keit ha ma oa c'hoazh gantañ « soudarded e-leizh a harzje 
start ouzh ar Frañsizien evit difenn kêr » (Ar Baot). M' en dije dalc'het penn 
hiroc'h, war wanaat e vije aet e nerzh.

Hep mar dug Normandia, rener an arme c'hall, ne voe ket souezhet gant 
goulenn Monforzh. Rakwelet e oa bet kement-se gant ar roue Fulub VI er 
c'hemennadurioù en doa roet e derou ar brezel. Hervez ur c'hronikour, dug 
Normandia an hini eo a reas ar goulenn kentañ, pezh a zo diwirheñvel. Fulub VI 
n' en doa aliet dezhañ nemet degemer mat goulennoù kont Monforzh ma vijent 
dereat.
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Kenvreutaerezh etre Monforzh ha dug Normandia.

Kenvreutaet e voe da gentañ e kamp ar Frañsizien. « Monforzh a yeas di a-
youl-gaer, rak prometet e oa bet dezhañ gant dug Normandia, o reiñ kred ha 
gouestloù a-walc'h, e c'hallje distreiñ da Naoned pa garje. Degemeret-mat e voe 
gant an aotrounez c'hall a gavas eno. »

Setu amañ, hervez ur c'hronikour eus ar 14-vet kantved, ar c'healioù a voe
eskemmet etre an daou briñs :

« Kaset on bet, » eme dug Normandia, « gant va zad d' ober brezel ouzhoc'h
evit harpañ ar gwir goulennet gant an Aotrou Charlez Bleaz, en anv e wreg, da 
gaout dugelezh Vreizh, a fell deoc'h lemel digantañ en he fezh. Evit mirout ouzh
ar bobl da gaout reuz, ouzh tudjentil ha re all da vezañ lazhet, ez alian deoc'h
ober emglev gant an Aotrou Charlez ha reiñ dezhañ darn eus hêrezh Vreizh, e 
seurt doare ma reno ar peoc'h etre c'hwi hag eñ. »

« Ar peoc'h eo, » a respontas Monforzh, « a c'hoantaan dreist pep tra. 
Evit kaout ar peoc'h-se, e lezfen ul lodenn vat eus va hêrezh da vont gant va 
nizez, gwreg an Aotrou Charlez. Evit dilezel va gwir da vezañ hêr d' an 
dugelezh, an dra-se avat n' hallan ket ober. »

« Da ziazezañ ar peoc'h, » eme an dug, « e rankit mont da Bariz dirak ar 
roue Fulub va zad. Dre e urzh on deuet amañ, ha n' hallan ket skoulmañ emglev 
hep e aotre. »

Monforzh prizoniet.

Monforzh a asantas hep poan mont da Bariz, rak dug Normandia, ma fizie 
ennañ penn-da-benn, a roas dezhañ ur paper-tremen evit mont di, ha neuze 
distreiñ da Vreizh. Dug Normandia a brometas ivez diwall Naoned e-pad ar veaj, o
reiñ e c'her a vab-roue e vije restaolet da Vonforzh war e zistro hep lakaat 
harz, dres evel m' edo pa oa o vont kuit.

Ur wech graet strizh ar promesaoù-se, Monforzh a lakaas Naoned etre 
daouarn an dug hag a yeas da Bariz davet ar roue Fulub, spi gantañ e vije aozet 
gant hemañ un emglev etre e enebour Charlez Bleaz hag eñ.



389
An danevell-se, lakaet amañ ganin ger-evit-ger, nemet oc'h arnevesaat un 

tammig ar stumm-displegañ, a zo graet gant ur c'hempredad a c'halle aes gouzout 
munudoù an darvoud. Ret lavarout koulskoude e oa hennezh, a-ouez d' an holl, a-
du gant Monforzh. Ne gredan ket kalz en dije dug Normandia, hanter gemeret 
gantañ kêr Naoned a-benn neuze, prometet he resteurel ma ne vije ket emglev.

Pezh a zo sur avat eo en doa ar priñs gouestlet da Vonforzh e virje e 
frankiz, ne vern petra a c'hoarvezje.

A-vec'h degouezhet e Pariz evelato, e voe prizoniet gant ar roue Fulub 
Valois, na oa ket ur skouer a lealded. Ha prizoniad e chomas betek 1343.

Er bloaz-se (1343) e voe sinet treverz Valastreg etre roueed Frañs ha Bro-
Saoz, - evel ma kontin pelloc'h, - hag en ur pennad anezhi e oa merket : « 
Dalc'het e vezo d' ar gouestloù graet da gont Monforzh gant dug Normandia dirak 
kêr Naoned ».

Evit seveniñ ar merkad-se, e voe daskoret e frankiz da Vonforzh d' ar 1-añ
Gwengolo 1343, pezh a ziskouez ne voe ket, evel ma lavar Froissart, prizoniet 
dre un taol dic'hortoz e kastell Naoned, hogen lakaet e voe kêr etre daouarn ar 
Frañsizien dre un emglev, degemeret ganto war o le, ha torret ganto.

Naoned a voe roet d' ar Frañsizien d' an 21 Du 1341 d' an diwezhatañ, rak 
en deiz-se end-eeun, Roperzh Bertrand, aotrou Bricquebec, marichal Frañs, 
kabiten en anv ar roue e Breizh, a-unvan gant Olier eskob Naoned, a lakae un 
taos a bevar diner dre lur war ar marc'hadourezhioù prenet ha gwerzhet e kêr.

Charlez Bleaz a zeuas raktal da chom eno hag a reas gouelioù bras evit 
pennoù an arme c'hall, a zistroas hogozik en he fezh da Frañs e-tro dibenn ar 
miz. Da grediñ eo e vanas dug Normandia ur pennadig-amzer pelloc'h, rak war e 
zistro da Bariz e kasas davet ar roue kont Monforzh, deuet gantañ dindan warez 
an emglev skoulmet dirak Naoned. Monforzh avat a oa c'hoazh er gêr-se d'an 18 
Kerzu 1341.
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Tuad Monforzh goude kemeridigezh Naoned

O kuitaat Naoned evit distreiñ d' ar gêr, en abeg d' ar goañv a oa o tont,
marc'heien hag aotrounez Frañs a alias da Charlez Bleaz astenn e vestroni tamm-
ha-tamm war ar c'hreñvlec'hioù a enebe c'hoazh outañ. Prometiñ a rejont dezhañ 
dont en-dro pa zeuje an amzer vrav evit e skoazellañ da beursujañ e zugelezh.

An holl a grede zoken e oa echu ar brezel. Monforzh a oa prizoniet hag a 
seblante bezañ douget d'ober ar peoc'h. Piv a chome e penn e duad ? Ur vaouez 
hag ur bugel daou pe dri bloaz, koulz lavaret netra. Ha soñjal a c'hallent bezañ
gouest da zerc'hel penn ouzh armead ar roue ?

Charlez Bleaz a gasas lizher d' an holl gêrioù a oa aet a-du gant 
Monforzh, evel Roazhon, Gwened, Henbont, Ar Gemene-Wengant, Kemperle, Kemper, 
Lokmaze, Lambal, Dinan, Sant-Malo, Dol. Urzh a roe dezho da gas kannaded da 
Naoned evit en em lakaat dindan e veli.

Janed Flandrez a zalc'h penn.

E-keit-se, Janed Flandrez kontez Vonforzh, galvet ganti he heulierien, he 
dalc'hidi bennañ e Gwened, da gastell ar Votenn, en em ziskouezas dirazo o 
tougen he mab yaouank war he divrec'h, hag o sevel anezhañ uhel.

« Tudjentil, » emezi, « na vezit ket digalonekaet gant koll va aotrou. 
Hennezh n' eo nemet un den. Setu amañ va mabig a vezo, mar plij gant Doue, 
adsaver e c'halloud, hag a raio vad deoc'h. Ha me a gavo ur c'habiten a vezo 



gward d' ar bugel, hag a gennerzho ac'hanoc'h. »

« An itron, ar gontez-se, » eme Froissart, « a yae evel-se dre he holl 
gêrioù, he mab yaouank ganti, hag e prezege d' an dud hag o c'halonekae en 
hevelep doare, hag e kreske niver ar soudarded hag an holl bourvezioù e pep 
gwarnizon. Paeañ ha reiñ donezonoù brokus a rae e pep lec'h. »

He c'homzoù lorc'hus, he emzalc'h kadarn a lakaas birvidigezh e tuad 
Monforzh. An holl a gomprenas e oa gwelloc'h dezho kaout ur seurt maouez en o 
fenn eget ur gwaz. Hini ebet ne soñjas mui dilezel ar stourm renet ganti, hag 
hi, pell diouzh plegañ dirak an trec'her, a dagas.

E-pad m' edo dug Normandia e Bro-Naoned, bagadoù eus e arme o doa kemeret 
Redon, ha Gwenrann, pennlec'h dalc'hyaouaer kont Monforzh. Janed a savas un 
armeadig Brezhoned  ha Flamanked, a adkemeras buan an div gêr. Neuze ez eas-hi 
da welout holl greñvlec'hioù he zuad etre Henbont ha Brest, o kempenn pep tra 
evit herzel ouzh enebourien... ha degemer mignoned.
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Skoazell digant ar Saozon.

Roue Bro-Saoz en doa prometet, kerkent ha ma teraouas ar brezel, reiñ da 
Vonforzh ur skoazell ken pouezus hag an hini roet gant Frañs da Charlez Bleaz. 
An istorourien a lavar ne zalc'has ket Edouarzh III d' ar bromesa-se e 1341, hag
e c'hortozas betek ar bloaz war-lerc'h. Ur fazi eo.

D' an 3 Here 1341, roue Bro-Saoz a roe da c'houzout en doa c'hoant kas da 
Vreizh « war gefridioù a bouez bras », aotrounez eus e rouantelezh ha sujeded 
feal all, ha kargañ a rae Robert Chaumberleyn da gemer, e porzhioù-mor Devon ha 
Somerset, an holl listri a vije mat d' o dougen en tu all da Vor-Breizh. 
Chaumberleyn a dlee kas al listri-se betek Plymouth, lakaat o faramantiñ hag o 
fourvezañ evit ma vijent prest da loc'hañ d' an diwezhatañ an eizhved Sant 
Marzhin, da lavarout eo d' an 18 Du 1341. Ur sizhun a-raok, d' an 10 Du, ar roue
a c'hourc'hemennas d' e deñzorier reiñ da renerien ar verdeadenn, evel gopr 
evito hag o soudarded, ur yalc'had a 1 290 lur sterling, 300 anezho da Roperzh 
Artez, anvet da gentañ evel pennrener, ha 500 da C'haoter Manny, a seblant bezañ
bet e letanant.

Gouzout a ran ez eus bet savet alies e Bro-Saoz seurt raktresoù, ha ne 
zeujont ket da benn. Hemañ avat a voe sevenet. Da desteni hon eus " Kronikoù 
Meur Frañs ", ma lenner enno :

« An Aotrou Roperzh Artez, dindan urzhioù roue Bro-Saoz, o klevout e oa 
bet prizoniet kont Monforzh, a fellas dezhañ e skoazellañ a-enep Charlez Bleaz. 
Treizhañ ar mor a reas eus Bro-Saoz da Vreizh, gantañ Tangi ar C'hastell hag 
Erwan Trezegidi, ha kalz a zroug a reas en dugelezh. »

An testeni-se a glot mat gant an daou skrid savet gant Edouarzh III, 
meneget uheloc'h. Edo ar roue oc'h aozañ disparti e ergerzhadenn d' an 18 a viz 
Du. War-dro an deiz-se, sur-mat a-raok an 21, kont Monforzh en em lakaas, hag a 
lakaas kêr Naoned etre daouarn dug Normandia. O kaout ar c'heloù-se e tivizas 
hep mar Roperzh Artez mont en hent, hag hep mar ivez e tegouezhas e Breizh e miz
Kerzu.
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Daoust hag an ergerzhadenn-se he devoe kement a bouez e-keñver ar brezel 

ha ma seblant ar C'hronikoù Meur lavarout ?

Diskrediñ a c'haller. Edo ar goañv o tont ha ne oa ket tu da aozañ 
stourmoù bras. Hervez doare e tilestras Roperzh Artez gant ur bagadig soudarded 
e Brest, ma edo kontez Vonforzh war-c'hed anezhañ. En-dro d' ar c'hreñvlec'h ez 
eas da wallgas un nebeud eus dalc'hidi Charlez Bleaz, o doa marteze kemeret an 
armoù goude ar berzh graet e seziz Naoned. A-benn ur pennadig e tistroas da Vro-
Saoz, o prometiñ dont adarre er bloaz war-lerc'h gant un arme.



Berr evel ma voe, emziskouezidigezh ar Saozon a oa pouezus he ster hag 
heuliadoù. Prouiñ a rae e oa mennet roue Bro-Saoz da zifenn start tu Monforzh. 
Lakaomp ivez emzalc'h Janed Flandrez. Kement-se a adroas fiziañs da zalc'hidi 
Yann Monforzh e Breizh a-bezh. Goude prizonidigezh o rener ha kemeridigezh 
Naoned, e kreded e oant tost da zic'hoanagiñ. Bremañ e save kalon dezho adarre. 
Ne c'houlennent mui nemet kaout digoll dre stourm a-nevez.

DEIZIADUR GODELL 1976
An dek 10,00 lur
Ne vez ket gwerzhet a-unanoù
Distaol 1/3 evit un niver bras
Kasit ho chekenn gant ho koulenn da R. HUON
2, Venelle Poulbriquen, Brest - C.C.P. Rennes 1629-14
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Kenan Kongar

OBEROÙ MABIG EFFLAM

E-kichen ar skrivagnerien vras deuet da vezañ brudet, ez eus bet o skrivañ
e brezhoneg kalz tud ha ne dint bet anavezet nemet en ur c'hornig-bro hepken, pe
gant nebeut a-walc'h a dud. Er rummad-se ez eo dav lakaat Mabig Efflam - an 
aotrou Alfoñs Kudenneg -, unan eus skrivagnerien bro-Dreger hag a gomprenas ar 
gwellañ ar striv evit mirout da Vreizh ur brezhoneg unvan ha kempenn, ur 
brezhoneg ha ne vije ket mezh gantañ bezañ brezhoneg.

A Blistin e oa ginidik (kenvroad evel-se d' an aotrou Sklison, Paotr 
Juluen), ganet ma oa bet eno er bloaz 1888, ha da anv-pluenn e kemeras anv sant 
brudet e barrez, hag e teuas da vezañ Mabig Efflam. Graet gantañ e studioù 
beleg, e servijas meur a barrez evel kure, ha neuze evel person, an eurvad en 
devoe da ren, e-pad triwec'h vloaz, betek 1964, ar barrez ma oa bet ganet sant 
Erwan enni. En em dennet eus e garg, e tlee mervel er bloavezh 1973, boulc'het 
gantañ e c'hwec'hvet bloavezh ha pevar-ugent.

Setu bremañ m' eo krog an aotrou Gall, person Evias, da embann ar skridoù 
chomet war e lerc'h. Al levrenn gantañ, enni kant pajenn liesskrivet, a zo deut 
er-maez dindan an talbenn Kanomp ar Werc'hez Vari.

Evit reiñ da dañva da lennerien " Al Liamm " ur begad eus brezhoneg glan 
ha flour Mabig Efflam, e kinnigan dezho ar pozioù da heul eus troidigezh " 
Mariale Sancti Anselmi " hag a gaver el levr (evit gounit tachenn em eus teuzet 
en unan ar gwerzennoù peder mouezhiad evit ober ganto re a eizh) :

Buhez seder ha dibreder
Eo lod ho servijerien ;
Anken ha poan, rec'h ha klemmvan 
A gav ho tilezerien.

Peoc'h ha gopr mat goude stourmad 
A roit d' ho soudarded ;
Ha piv bennak 'zo ouzhoc'h stag 
A levenez 'zo karget.

. . . . . . .

Ma 'z out broudet ha drouk-youlet 
Gant ardoù fall ha diaoulek, 
Peoc'h a gavi oc'h aspediñ
Mamm ar Barner galloudek

Na pa zeufe, dre forzh gwidre, 
'N Aerouant da reiñ dit lamm, 
Un huanad, ur bedenn vat... 
Raktal tost dit 'vo da Vamm.
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An neb a garfe kaout al levrig-se (un draig da damall dezhañ : n' eus 

taolenn danvez ebet !) a c'hell her goulenn digant an Aotrou P. Le Gall, 22930 
Yvias.

Marteze e vo mat degas da soñj en deus ivez person Evias embannet er 
bloavezhioù diwezhañ-mañ, a troet pizh diwar an hebreeg », an " Testamant Kozh "
en e bezh, anezhañ pemp levrig warn-ugent skrivet stank.
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NOTENNOÙ

Hor Mignoned 

Bet eo kemennet deomp eured Mikaela al LEU hag Alan PRIGENT en iliz Logivi-
Lannuon, d' an 10 a viz Mae, hini Mona BRAS ha Yann GAILHAREG en iliz 
Treglañviz, d' ar 6 a viz Gwengolo, hag hini Oanez ar FLOC'H ha Paskal ar BLEIZ 
en iliz Pornaleg, d' an 13 a viz Gwengolo.

René LALOUETTE hag e wreg, Yann RENAULT hag e wreg a zo laouen da gemenn deoc'h 
eured o bugale Françoise ha Yann-Vari a zo bet lidet d' ar sadorn 25 a viz Here 
e ti-kêr Sant-Malo.

An Itron hag Aotrou Robert FEVE, an Itron hag an Aotrou Roger GARGADENNEC a zo 
laouen o kemenn deoc'h eured o bugale MARIE-ALIX ha JOEL, d' ar sadorn 6 a viz 
Gwengolo, en iliz Itron-Varia Rozkudon er Pont.

Klevet hon eus keloù ganedigezh ur plac'hig, ELENN hec'h anv, e ti hor 
mignoned, Silvia ha Mikael MOAZAN, e Sant-Malo, d' ar 4 a viz Here.

Malo LOUARN ha Frañsoaz ar Gow e bried, Gwennin, o merc'h, a zo laouen o kemenn 
deoc'h ganedigezh VIVIANNA-Bleunienn-Mari, e Roazhon, d' an 23 a viz Gouere.

Herve LATIMIER hag Anna-Gwenola KERVELLA, e bried, a zo laouen o kemenn deoc'h 
ez eo bet gant dezho ur verc'hig NINNOG-Onenn, d' an 8 a viz Gwengolo.

D' an holl, hor gourc'hemennoù kalonek.

Kañvoù

Hor pediñ a ra Vefa de Bellaing da gemenn marv he fried Jakez de BELLAING aet da
anaon e Gwengamp d' an 31 a viz Eost, d' an oad a 75 bloaz.

D' hor mignonez ha d' he bugale e kasomp hor gourc'hemennoù a gengañv.

Marv eo e Mulhouse, d' ar 26 a viz Gwengolo, tad-kaer Yann-Roje CHASLE, eus 
Sant-Malo.

D' an 22 a viz Gwengolo ez eo bet lidet en iliz Sant-Yann ar Vali (Lannuon) 
obidoù Loeiz TALBEAU, tad hor mignoned an Ao. beleg Yann Talbot hag an Itron 
Bello.

Dezho hor gourc'hemennoù kañv.

Aet eo da anaon e Sant-Malo, d' an 10 a viz Gwengolo, an Ao. Per AR ROUZ, bet 
dean Skol-Veur al Lizhiri e Roazhon. Genet e Ploueg-Pontrev d' ar 27 a viz 
C'hwevrer 1874, brudet e oa dreist-holl evit bezañ graet an « Atlas linguistique
de la Basse-Bretagne ». - Doue d' e bardono !
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Profoù

MIZ GOUERE : 



A. Maury, 5 lur ; D. J. C. Davies, 46,50 ; M. Landivinec, 15 ; D. Gilles, 5 ; J.
Le Doussal, 15 ; C. Mazeas, 30 ; R. Radennec, 85 ; J. Boulbriac, 65. 
- War un dro, 226,50 lur.

MIZ EOST : 
Y. Bouessel, 30 ; J. Queinnec, 15 ; M. Le Toiser, 15 ; P. Jegou, 5 ; C. Lanchec,
15 ; Y. Bouessel, 30 ; M. Jegouzo, 9 ; M. Manac'h, 15 ; A. Maury, 40 ; P. Le 
Dantec, 15. 
- War un dro, 189 lur.

5 867,01 lur hon eus bet abaoe derou ar bloaz. Bennozh Doue d' an holl !

Niverennoù kozh " Al Liamm " da brenañ

Prenañ a c'helier an niverennoil meneget da heul :
- 1, 4, 5, 6, 29, 43, 53, 63, 64, 65, 67, 69 betek 170 (nemet an niverennoù 98 
ha 100 hag a zo diviet).

Priz an niverennoù a zo :
- 1, 4, 5 : 4 lur pep hini ;
- an niverennoù all : 7 lur pep hini (nemet an niverennoù 65, 116, 151 hag a 
goust 9 lur pep hinni, an niverenn 166-167 hag a goust 12 lur).

Tu a zo a-hend-all da gaout ar bloavezhioù klok-mañ evit 40 lur pep hini

- 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) ; 72 (150-155); 73 (156-161) ; 74 (162-167).

Ar goulennoù a zo da ober da : P. Le Bihan, 16, rue des Fours à Chaux, 35400 
Saint-Malo, c.c.p. 5349-06 Paris. - An niverennoù a vez kaset kuit a vizoù.

862 Goumananter 

Adc'hounezet hon eus koumananterien hag hogos tizhet ar sifrenn uhelañ, 
hor boa bet e miz Ebrel diwezhañ (863). Lodennet eo hor c'houmananterien en 
doare-mañ : 
Aodoù an Hanternoz, 144 ; Penn ar Bed, 218 ; Il ha Gwinum, 96 ; Liger-Atlantel, 
89 ; Mor Bihan, 59 ; Rannvro Bariz, 128 ; Departamantoù all, 89 ; Afrika, 5 ; 
Iwerzhon, 9 ; Kembre, 17 ; Skos, 2 ; Bro-Saoz, 6 ; Bro-Alamagn, 7 ; Helvetia, 
3 ; Izelvroioù, 5 ; Belgia, 6 ; Bulgaria, 1 ; Italia, 1 ; Polska, 1 ; Stadoù-
Unanet, 4 ; Kanada, 5 ; Haiti, 1 ; Aostralia, 1 ; Sri Lanka (Ceylan), 1 ; Sina 
(Taiwan), 1 ; Gwadeloupa, 1.

Lizhiri 

« Evel boaz pa resevan " Al Liamm ", lammet em eus war ar bann "Lizhiri ".
Ne ouzon ket hag e ra kalz a dud eveldon met kavout a ran anezhañ plijus-tre hag
an hini buhezekañ, en un doare eus ar gelaouenn. Kerse ganin hepken ne vije ket 
meneget in extenso anvioù ar genskriverien. Perak lakaat anezho da zougen 
maskloù war o dremm, nemet goulennet o dije ben ober ?

« Lennet em eus eta gant dudi lizher G. K. en niv. 171. Souezhet on bet 
avat gant e varnedigezh diwar-benn " Buhez ha Faltazi " Ernest ar Barzhig. « 
Divlaz-kaer, » a lavar. Hopala ! Poan 'm eus o soñjal en defe lennet an oberenn-



mañ penn-da-benn 'met bet e vefe bet an doare-skrivañ skolveuriek evel ul 
latarenn evit e spered. Gwir eo e ro d' ar yezh, evit neb n' eo ket boazet, ur 
stumm peñver ha damc'hwek, met danevelloù evel " Minna ", " Magda ", " Tavarn ar
Pont du " a zo evidon galloudus ha nerzhus ha kenkoulz hag ar re wellañ embannet
gant Al Liamm evel " Ar Yezhadur " pe " Goberon " (d' am meno e bennoberenn). 
Plijout a rafe din gwelout G. K. lenn an oberennoù-se en-dro war o hed ha 
lavarout dimp ur wech all ar pezh a soñj diwar o fenn. Aliañ a rafen anezhañ 
ivez da lenn troidigezh (diwar ar saozneg) ar romant iwerzhonat " Mougev an 
Drouiz " embannet n' eus ket pell er gelc'hgelaouenn " Skol " (niv. 60-61). E 
gwirionez, kentoc'h eget un droidigezh, un adkrouidigezh wirion en hor yezh ez 
eo, evel ma voe gwerso " Alanig al Louarn " Jakez Riou evit danevell c'hGoethe. 
»

Yann BOUESSEL DU BOURG.

Digant Breur S., manac'h en Iliz Reizhveulek :

« An hini a zo e penn ar manati-mañ ne fell ket dezhañ gwelout amañ 
kazetennoù ha levrioù e brezhoneg pe e galleg o reiñ keloù eus Breizh. Neuze, 
paket-fall (ha fall-tre) on bet o tistreiñ amañ dindan renerezh an den-se.

Neuze, o c'hortoz ur manati e Breizh-Izel, ha da ganañ e brezhoneg 
meuleudioù em yezh war zouar Breizh, hag ivez da lenn brezhoneg e-barzh ar 
frankiz, na gasit ket mui ul lennadenn bennak e brezhoneg pe ur paper o reiñ 
keloù eus va bro (ar re-mañ 'vo roget er sailh, sur). Trugarezioù.

Unvaniezh a bedennoù hag unanet ganeoc'h-holl atav evit ur Breizh dieub e 
Youl Doue. Doue ha Breizh bepred. »

Digant I. R., Gwened

« ... O sellout ouzh ar c'helc'hgelaouennoù lennegel kenkoulz ouzh ar 
geriadurioù e c'heller lavarout ez eus dianavezadur tost da vat eus ar gwenedeg,
ken e-keñver an doare-skrivañ, ken e-keñver ar gerioù. Daoust hag e soñjit e vo,
a drugarez d' an doare-skrivañ unvan nevez, ur plas evit ar gwenedeg, hag e 
teuio pinvidikoc'h Bretoned K.L.T. gant ar gerioù a zo bet miret er gwenedeg ? »

(troet diwar galleg al lizher.)

Digant an Ao. K., Lokireg :

« Goude an niverenn 170 em eus skrivet d' an Itron Sekretourez ne 
adkoumananten ket.

Deut re abred evit an amzer a-vremañ, pehini a zo ouzh hon ren, n' on ket 
kap da heuilhañ. Hepdon kendalc'hit !

Re gozh... n' eus louzaouenn ebet evidon. N'hoc'h eus ket amzer d' am 
gortoz.

Dalc'hit mat... war a-raok, n' eus forzh penaos. »
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Digant H. P. (92) :

« Gwir eo, ho kelaouenn a zo al liamm etre an holl vrezhonegerien, al 
liamm en deus manket da dud Vreizh abaoe atav.

Setu va skodenn evit ur bloavezh all gant " Al Liamm ". Trugarez deoc'h 
evit ho labour a harp kalz an holl Vrezhoned a gar o bro hag o yezh. »

Kendalc'h ar Yezhoù Keltiek



Un emvod 'zo bet d' ar sadorn 20 a viz Gwengolo e Menez Kamm evit sevel ur
« poellgor prientiñ » e-keñver " Kendalc'h ar Yezhoù Keltiek " a vo dalc'het e 
Dulenn e mis Gouere 1976.

Meur a atrollad sevenadurel a oa bet pedet : Ar Falz, Emgleo Breiz, BYV, 
Kuzul Ar Brezhoneg ha Skol An Emsav. Siwazh ne oa nemet teir eus an aozadurioù-
se o doa kaset un nebeut izili.

Pal ar c'hendalc'h e Dulenn a zo breutaat diwar-benn ar « statut » a zlefe
kaout ar yezhoù keltiek ha minorezhel all, gwirioù an dud a gomz ar yezhoù-se, 
dedenn evezh an aozadurioù etrevroadel hag ar mass-media hag ivez klask penaos 
ez eus tu d' ar strolladoù sevenadurel er broioù keltiek (hag er minorelezhioù 
all) labourat a-gevret evit kas ar stourm war-raok.

Goulennet e vez gant an aozadurioù sevenadurel anvet a-us dont gant 
kinnigoù fetis d' ar vodadeg a vo a-benn tri miz ac'han (ul lizher a vo kaset 
destin) pe neuze kas anezho da :

Anna-Mari Trellu, 24, rue Les Mimosas, 29000 Quimper.

Ar galleg gwallgaset d' e dro

War ar gelaouenn " Défense de la Langue française " embannet gant Paul 
Camus ha Madeleine Picart, e ro da c'houzout deomp Jacques Duclaux, ezel 
oberiant Akademiezh Skiantoù Bro-C'hall ez eo gwall dizhet buhez ar galleg 
aloubet m' eo bet gant ar saozneg tachennoù 'zo eus an embannadur. Graet e vez 
ouzh ar galleg evel ma vez graet ouzh ur yezh varv gant ar skiantourien o vont 
war ar saozneg da lakaat anavezout disoc'hoù o enklaskoù.

Snobelezh, treuzc'hizioù n' eo ken evit ar mare, a lavar deomp an 
oberourion, met o terc'hel da ober gant seurt doareoù e vo skoet taol ar marv 
gant « stummoù espar ar spered gall »... War ar " Journal de Physique " embannet
dindan evezh ar C.N.R.S., e miz Genver eo bet moulet seizh pennad-labour a-bouez
ha pemp anezho a zo pennadoù saoznek. Ne vo souezhet den eta, o c'houzout e 
tec'h ar studierion, stankoc'h-stankañ, a-ziwar tachenn ar galleg da vont da 
glask o magadurezh-spered war dachennoù all. Ha penaos ne vefe ket heñvel dra o 
c'hoarvezout pa weler pegen diegus. e van tud-e-karg Bro-C'hall e-keñver an ober
gant ar galleg. Da glosañ ar pennad-mañ (bet embannet gant ar gelaouenn " 
L'Homme nouveau ") setu ur c'halvadenn : An tiegezhioù, ar skolioù, ha buhez 
foran ar gevredigezh, setu diazezoù ur sevenadur ha hentenn-da-zont ur yezh.

 

Skol-Veur Hañv Skol an Emsav ?

Pevar devezh he deus padet ar Skol-Veur Hañv, eus an 8 a viz Gwengolo d' an 11. 
Un taol-arnodiñ e oa evit gwir er bloaz-mañ, ha kavet ez eus bet ennañ abeg da 
genderc'hel. Diforc'h e oa diouzh ar c'hampoù pe devezhioù-studi a vez graet 
peurvuiañ gant ma ne veze ket degemeret an deskarded war ar brezhoneg dre ma ne 
oa kentel ebet war ar yezh. N' eus bet graet nemet labourat dindan stumm 
prezegennoù pe kendaeloù, pezh ne dalv ket da lavarout ne oa netra da zeskiñ, 
pell ac'han. Ar roll-labour hen diskouezo mat :

Lun 8 a viz Gwengolo : 

- Digoradur ha kinnig gant Tangi Louarn ;
- « Penaos kompren hol lennegezh ? » ur sell sklaer war emdroadur hol lennegezh 
gant Frañsez Favereau ;
- Kendiviz diwar-benn ar gelaouenn " Evid Ar Brezhoneg ". kaset en-dro gant 
Herve Ar Beg ;



- « Penaos aozañ Gouel ar Brezhoneg » gant Herve Prijent ;
- « Ar c'hoariva brezhoneg a-vremañ » gant Kristina Roudod.

Meurzh 9 a viz Gwengolo :  
- Displegadenn diwar-benn diazezoù hag obererezh " Cymdeithas Yr Iaith " e 
Kembre gant Anna-Mari Trellu ;

- « Skol an Emsav dec'h hag arc'hoazh », un dezrann berr ha spis eus istor 
S.A.E. gant Frañsez Favereau.

Merc'her 10 a vis Gwengolo
- « Penaos kelenn da vrezhonegerien a-vihanig » gant Frañsez Favereau ;
- « Kamdro en Ankeu », prezegenn resis ha dudius gant Fañch Morvannou, o 
tiskouez menozioù hag un darn eus buhez Loeiz Herrieu : talvoudus-kenañ evit 
kompren ur prantad eus istor an Emsav ha buhez hor pobl.

Yaou 11 a viz Gwengolo :
- Kendiviz diwar-benn an Talbenn Sevenadurel gant dileuridi eus Skol an Emsav, 
Brezhoneg Yezh Vew hag Ar Falz ;
- Burutelladenn ha kendiviz diwar-benn ar Skol-Veur Hañv.

Dizingal e oa live ar berzhidi, ha darn anezho o deus gellet deskiñ kalz muioc'h
a draoù eget reoù all, met pep hini en deus tennet gounid eus studiadennoù pe 
skiant-prenet ar re all.

Bez' ez eus bet dre vras daou rumm danvezioù : diouzh un tu, kudennoù pleustrek,
doareoù labourat, ha diouzh un tu all studiadennoù un tammig difetisoc'h, met 
talvoudus evit anavezout gwelloc'h kudennoù hor pobl hag an doareoù d' o 
diskoulmañ. Kudenn « ar c'hresk armerzhel », avat, a zo bet lezet a-gostez ar 
wech-mañ, rak meur a zen n' o deus ket gellet dont.
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Ul lec'h eskemm ha stummañ.

Tro a zo bet dija, en amzer dremenet, da labourat war zanvezioù a seurt-se e-
kerz kampoù pe devezhioù-studi a vode kenkoulz brezhonegerien ampart a-walc'h ha
deskarded. Perak neuze aozañ ur " Skol-Veur Hañv " ? Daoust hag un anv ne ve ken
?

Merzet eo bet alies ar skoilh a oa pa veze klasket bodañ brezhonegerien, 
kelennerien anezho alies, ha deskarded er memes stajoù. An eil re hag ar re all 
ne gavont ket o lod en degouezh : ar re gentañ ne c'hellont ket kaout ar 
stummadur a garfent, hag ar re all a gav dezho alies e vezont lezet mui pe vui 
a-gostez. Gant ma paota bep bloaz ar stajoù e ranker ivez diforc'hañ anezho 
muioc'h mui hervez o liveoù hag o doareoù : ur marevezh war ar maez evit dastum 
patatez ha komz gant tud ar vro o vevañ ganto n' eo ket memestra hag un devezh-
studi diwar-benn « kudenn ar Vroad ». En hevelep doare e seblant gwelloc'h 
bremañ aozañ stajoù evit ober war-dro an deraouidi hag o skoazellañ a-zevri, ha 
diouzh un tu all devezhioù-studi evit ar vrezhonegerien evito da glokaat o 
stummadur.

Gant an eil rumm eo e kav ar SKOL-VEUR HAÑV he roll. Hogen n' eo ket he fal 
treveziñ ar skolioù-meur gall. Tud a zo o deus kavet da abegiñ en anv a oa bet 
dibabet. Ur " SKOL AN EMSAV " eo e tlefe bezañ, evel ma lavare Yann-Ber Piriou, 
da lavarout eo un tu evit an emsaverien d' en em stummañ, da brederiañ ha da 
labourat a-gevret war an doareoù da gas war-raok hor stourm.

Evit se e rank bodañ an niver brasañ a emsaverien ha bezañ ul lec'h a eskemm 
etre al luskadoù disheñvel. Bodet eo bet er bloaz-mañ kenkoulz tud eus Skol an 
Emsav ha tud eus an U.D.B., Brezhoneg Yezh Vew, Ar Falz, ha respontoù zo bet a-
berzh un niver brav a dud eus aozadurioù all. Diwar ar c'henstokoù etre tud 
disheñvel e kavo ivez an Emsav e hent.

Ur skol bleustrek.



Burutelladenn an taol arnod-mañ, bet graet asamblez e dibenn ar skol, a ziskouez
daou hent o tigeriñ dirazomp : diouzh un tu o vont war-du studi kudennoù difetis
un tammig, ha diouzh un tu all ouzh hor c'has etrezek deskiñ penaos labourat en 
un doare pleustrek gant doareoù a bep seurt evel ar c'hoariva, ar fiñv- 
skeudennerezh, ar c'helaouennerezh h.a. Pouezet eo bet kalz war an eil doare. A 
dra sur, n' hon eus ket implijet a-walc'h betek-henn binvioù hag a c'hellfe 
adreiñ lañs d' hor sevenadur, dre ziouer a dud, a arc'hant, met ivez a youl, a 
ijin hag a varregezh.

Penaos seveniñ ar c'hinnig graet gant an holl ? N' eo ket o c'hortoz ma vo 
pourchaset da bep hini ur stummadur war un danvez bennak gant tud karget eus 
kement-se : rak evit ar mare, n' eus ket anezho. Pep hini a rank kregiñ da 
bleustriñ war an danvez ez eo dedennet gantañ, o vont, diouzh ret, d' en em 
stummañ e devezhioù-studi aozet e yezhoù estren. Da c'houde e c'hello, d' e dro,
stummañ tud all. Evit bezañ luskerien e ranko an emsaverien bezañ micherourien 
ampart war bleustrerezhioù liesseurt.
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Devezh Stourm ar 7 a viz Here 1975 

En diskleriadur savet d' an 18 a viz Gouere e Brest gant ar c'hevredigezhioù 
sevenadurel e oa bet divizet ren un devezh stourm ma ne vefe kemmet netra gant 
Gouarnamant Bro-C'hall a-benn derou ar bloavezh skol.

Dre ma ne oa ket bet degemeret netra eus ar pezh a oa bet goulennet evit ar 
skolioù : kentelioù brezhoneg, sevenadur, istor ha douaroniezh Breizh e pep live
an deskadurezh, o deus divizet ar gelennerien kregiñ gant ar stourm. Ar 7 a viz 
Here a oa bet dibabet da zevezh stourm. Evit kaout darn vrasañ ar gelennerien da
gemer perzh, eo bet goulennet harp ar sindikadoù SNES, SGEN, SNI h.a. Darn 
vrasañ anezho o deus asantet. E Akademiezh Naoned, da skouer, ar SNES en deus 
degemeret ar mennad gant 28 mouezh, 2 o deus nac'het, 3 a zo chomet hep tu. Pep 
kelenner a c'helle ren an devezh hervez e soñj, hervez ar c'horn bro ma oa o 
kelenn ennañ : kentel vrezhoneg, diviz gant ar skolidi diwar-benn ar sevenadur, 
an istor, h.a.

Souezhet on bet gant an degemer mat a zo bet roet gant darn vrasañ ar 
gelennerien, izili eus ar SNES el lise m' emaon en Naoned. Kalz anezho 
koulskoude n'int ket Breizhiz. Asantet o deus divizout gant ar skolidi e derou 
pep kentel, hag ober bruderezh evit ar skol vrezhoneg. Evit ma vefe 
frouezhusoc'h an diviz, eo bet tennet traktoù diwar-benn ar gudenn, ha skignet 
da holl skolidi al lise.

Alies e klever lavarout : « An Naonediz n' int ket Breizhiz, ha ne fell ket 
dezho e vefent gwelet evel Breizhiz ». Bremañ e c'hellan lavarout n' eo ket gwir
tamm ebet. Keit ha ma oan o tivizout gant va skolidi, 2e, la ha klas diwezhañ, 
em eus gwelet en em santent Breizhiz, hag e kavent direizh ne oa ket kelennet 
dezho istor, douaroniezh ha sevenadur Breizh, hag ivez ar yezh. Kavout a raent 
reizh-tre e vefe skignet abadennoù brezhoneg er skingomz ha skinwel, ne welent 
abeg ebet evit ma ne vefe ket implijet ar brezhoneg, evit ar re a felle dezho, 
er velestradurezh. Splann e oa en em sentent dilezet, hag en oa bet graet gaou 
dezho o tevel o istor hag o sevenadur. Ur c'hlasad en deus divizet kas da benn 
un enklask da c'houzout pet skoliad en defe c'hoant heuliañ kentelioù brezhoneg.

Kement-se a ziskouez eo gwriziennet don youl an Naonediz da vezañ Breizhiz, 
daoust da strivoù gouarnamant Bro-C'hall da grouiñ rannvro " Broioù al Lijer ".



Ul levr kegin e brezhoneg ! 

Setu meur a vloavezh bremañ ma vez kavet er gelaouenn Barr-Heol pennadoù diwar-
benn an doare da ober kegin.

Soaz an Tieg, hag a savas kalzik anezho, a zo bet c'hoant ganti dastum anezho en
ul levrig aes da virout. Deuet eo er-maez, evel stagadenn da niverenn 85 ar 
gelaouenn. Anezhañ ul levrig koant pevar-ugent pajenn, ment 21 dre 13,5 cm, 
skeudennet, e kaver ennañ an doare da brientiñ 135 meuz, en o zouez meur a hini 
bet embannet gwechall er c'helaouennoù brezhonek. Evit sikour lakaat ar boued da
ziskenn, ez eus bet lakaet lavarennoù fur, o reiñ da anaout doare-gwelout ar 
Vretoned evit ar pezh a sell ar bevañs.

Bez' e c'heller kaout al levrig-se dre ar post en ur gas 15 lur (12,50 lur evit 
ar goumananterien) da : Revue Barr-Heol, Buhulien, 22300 Lannion - c.c.p. 245-
453 Rennes.
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Ar Brezhoneg Er Gêr (A.B.E.G.)

Emvod kentañ da zont A.B.E.G. a vo dalc'het e Menez Kamm d' ar sul 26 a viz Here
adalek 10 eur 30 diouzh ar mintin. Digor e vo d' an tiegezhioù a ra gant ar 
brezhoneg war ar pemdez.

Kampoù A.B.E.G. - Daou gamp a zo bet graet en hañv-mañ gant ar strollad. Unan e 
Priziag (Bro-Wened) eus ar 24 d' an 28 a viz Gouere, hag egile e Kombrid, evel 
warlene, eus ar 14 d' an 18 a viz Eost. Er c'hamp kentañ o deus kemeret perzh 5 
tiegezh (9 den bras ha 10 bugel), hag en eil, 9 tiegezh (16 den bras ha 18 
bugel), hep kontañ an dud a zo tremenet.

Kampoù ha devezhioù A.B.E.G. a zo graet evit lakaat ar vrezhonegerien yaouank da
vevañ ha da c'hoari a-gevret. Dont a ra pep tiegezh gant e deltenn pe m' en deus
c'hoant gant e garavanenn, soursial a ra pep hini eus e bredoù : n' eus ket a 
gegin hollek hag evel-se n' eus ket kontoù kennebeut d' ober, ober a ra pep 
tiegezh evel ma plij dezhañ.

Roll un devezh, da skouer :

Mintinvezh dieub, met a-gevret e vez ar vugale. War-lerc'h merenn e vez bodet ar
gerent en-dro d' ur bannac'h kafe kinniget gant pep hini d' e dro. Ha diouzhtu 
goude ez a an holl kuit a-gevret war ar maez pe d' an aod evit lakaat ar vugale 
da c'hoari ha c'hoari ganto. Pep tiegezh en deus ar c'harg da aozañ ur c'hoari 
pe da zeskiñ un dra bennak d'ar vugale.

War-lerc'h koan en em gav an holl a-gevret adarre evit ar veilhadeg, en-dro d' 
un tantad, pa vez tu, evit kanañ, c'hoari, kontañ, dañsal hag all...

Bremañ c'hoazh, daou viz goude ar c'hampoù, e komz ar vugale eus abadennoù-bag 
war lenn Briziag, eus livadurioù priaj graet ganto, eus labour ur plouzer-loened
gwelet e koadoù Ploue, eus filmoù Charlot, Laurel hag Hardy e brezhoneg, eus 
c'hoarioù war draezhenn Gombrid ha dreist-holl eus abadennoù margodenn...

Emvodoù da zont : 14 a viz Kerzu (Gwezenn Nedeleg) 1975, 22 a viz C'hwevrer 
1976,
11 a viz Ebrel 1976.

Evit kaout resisadurioù, skrivañ da : Anna Gloagen-Evenou, Kêr Rozeg, 56320 Le 
Faouët, pe pellgomz da : Garmenig Ihuellou-Ar Menn, 33 66 13 e Sant-Brieg. 
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Diwar-benn ar gallo

Embannet he deus " Ouest-France " d' ar 27.8.75 ur pennad diwar-benn ar parlant,
a oa n' eus ket ken pell ' se c'hoazh hini an holl labourerien-douar a Vreizh-
Uhel. Graet oa ar pennad gant Emil Thouenon, maer Trevereg, a gomz hag a oar 
skrivañ ar « gallo », hemañ o vont da get, tra ma chom diseblant an holl. Un 
toullad mat a lizhiri a zo deut, goude embannadur ar pennad-se, o tiskouez o doa
miret Breizh-Uheliz ' zo karantez ouzh trefoedaj (pe yezh komzet) o bro, 
trefoedaj en dije gallet ivez dont d' ur wir a yezh ma vije bet pleustret ervat 
warnañ.

Evid Ar Brezhoneg 

Bodadeg ar re giriek eus ar gelaouenn-mañ, savet gant Cl. Henry, a zo bet 
dalc'het e Langoned, d' ar 11 a viz Here, e ti Alan Stivell, hag hemañ en deus 
kemeret karg ar renerezh.

Dedennus eo doare-stourm ar gelaouennig-mañ, lakaet enni ar brezhoneg hag ar 
galleg keñver-ha-keñver. C'hoant ar renerien oa da vont davet an dud, lakaat ar 
vrezhonegerien da lenn o yezh hag un taol da veuliñ e oa tizhout ar 5 000 
lenner, pezh he deus graet ur mare ' zo. N' eo ket un afer vihan merañ ur 
gelaouenn o kontañ kement a goumananterien hag un tamm kiladenn he doa graet 
Evid ar Brezhoneg, a zigreskas niver he lennerien betek 3 500.

Salv ma yelo adarre ar gelaouenn war-raok, dindan dorn ha brud he rener nevez.

Barr-Heol, niverenn 86, Gwengolo 1975

E pep niverenn Barr-Heol e kaver danvez dudius, ha flour eo yezh ar pennadoù 
peurliesañ. En niverenn-mañ ez eus da skouer barzhonegoù gant Añjela Duval, Yann
Talbot, ur pennad savet gant Goulc'hen Kervella, « C'hoariva Brezhonek », a zo 
ennañ traoù disheñvel eus ar re a oa en hini moulet gant " Al Liamm " diwar dorn
an hevelep oberour, ken dedennus e zoare bepred p' emañ o kontañ doareoù an arz 
a gar. Fromus eo ar skrid savet gant ar rener, an Ao. Klerg, e koun ar 
skrivagner okitaniat Jull Cubaynes, o paouez mont da anaon (Doue d' e zegemer en
E Veurded). Yann Talbot, Erwanez Galbrun, H. Bodmael a sin pennadoù talvoudus 
all, hag ul lodenn eus ar gelc'hgelaouenn a zo gouestlet da skridoù Paotr 
Juluen. Evel bepred e vez kaoz eus ar c'helaouennoù brezhonek all, ha 
burutelladenn al levrioù nevez deut er-maez, savet gant J. C., a ziskouez en 
deus o studiet dre ar munud.

Ar c'houmanant a goust 30 lur, da gas da gont-red Barr-Heol, niv. 2454 53 
Rennes.
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Skeudennoù an Ao. Perrot

Lakaet eo bet war genstrivañ gant kreizennoù Emglev an Tiegezhioù sevel 
tresadennoù o taolenniñ doareoù buhez an Aotrou Perrot.

Skeudennoù brav ha kaer a zo bet savet gant ar vugale ha gant an dud yaouank. 
Unan anezho avad, a zo trec'h war ar reoù all : tresadenn Gwenn, mab d' an Itron
ha d' an Ao. Pab.

Adskouerennoù diwar dresadenn Gwenn ar Pab a zo bet embannet gant Emglev an 



Tiegezhioù. Priz ebet n' eo bet lakaet d' ar skeudennoù, da gement hini da reiñ 
e brof hervez e vrokusted hag hervez e yalc'had.

Bloavezh Anna Vreizh

Lakaet eo bet anv Anna Vrelzh d' ur pont war ar stêr Liger.

Da lidañ pempvet Bloaz-ha-kantved ganedigezh Anna Vreizh e vez goulennet 
skoazell an holl gevredigezhioù gant Sindikad Intrudu an Naoned (S.I.).

E-kerz un emvod kelaouiñ eo bet kinniget gant an Aotrounez Vié ha Bruneau, rener
hag adrener ar S.I., ober war-dro ar bloavezh koun.

Emvodoù, diskouezadegoù, abadennoù a bep seurt a zo tu da aozañ.

Asantet eo bet gant an Ao. Andrev Morice, senedour ha maer an Naoned paeroniad 
an holl strivadennoù-mañ.

Un diskouezadeg a vo er c'hastell o taolenniñ doareoù bevañ an dud e Breizh da 
vare an Dugez hag o lakaat anat darvoudoù pennañ he buhez.

Ur blakenn-goun a vo siellet eno ivez.

Spi a zo gant an aozerien degemer e diskouezadegoù meur ar bleunioù (1977) plant
roz nevez dezho anv Anna Vreizh.

Tu a vefe ivez da bostoù Bro-C'hall embann timbroù warno skeudenn an Dugez.

... Ha bernioù traoù all 'zo tu da ginnig...

Gant renerien ar S. I. eo bet kinniget sevel ur Genstrivadeg tresañ etre bugale 
holl skolioù ar vro (pemp departamant).

E kêr an Naoned e vo aozet an diskouezadeg tresadennoù.

Deiziadur godell Al Liamm

Deut eo er-maez deiziadur godell Al Liamm evit ar bloavezh 1976. Ar priz a vo 10
lur an dek. Evel bep bloaz e kaver war lod bruderezh evit Al Liamm, lod all ez 
eo gwenn o c'hein en doare ma c'heller skrivañ warnañ ar pezh a garer ha war lod
all e kaver ar meneg Bloavezh Mat en doare ma c'hellont servij evit kas hetoù 
mat d' an dud. Ar skeudenn a zo un daolenn gant hor mignon Langleiz (Doue d' e 
bardono). Dav eo deoc'h resisaat pere a fell deoc'h kaout.

Kasit diouzhtu ho chekenn gant ar goulenn warni da R. Huon, c.c.p. 1629 14 
Rennes. Distaol adalek 50 skouerenn.
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Embannadurioù

Kaset eo bet deomp ar c'hannadigoù pe gelaouennoù liesskrivet da heul :

- Keleler Naoned. Koumanant-bloaz : 20 lur. Teñzorierez :
Gwenola Rossinyol, 11, rue de l'Ascension, 44700 Orvault.
- Evit ar Brezhoneg. Koumanant-bloaz : 15 lur - c.c.p. Rennes
1076 86 X.



- Yod Kerc'h. Koumanant : 10 lur. Komz hag arz breizhek. B. P. 1305 Rennes-
Villejean - c.c.p. 35016 Rennes - Cedex

Les Provinciales

Les Provinciales " a zo anv ur stal-levrioù a zigor en deizioù-mañ e Pariz (14, 
rue des Ecoles, Paris 5vet). Ober a ra dreist-holl war-dro ar yezhoù hag ar 
sevenadurioù rannvroel.

Ur prosez e Brest 

D' ar gwener 10 a viz Here, e tremene Herri Brejeon dirak lez-varn Brest. 
Tamallet e oa dezhañ bezad livet enskrivadurioù war mogerioù archerdi Brest e 
derou miz Gwengolo.

Livet en doa Herri Brejeon " Corse 3 - France 0 - FLB " d'ar sadorn d' an noz 
hag e-kreiz e labour e oa bet gwelet gant an archerien-mor o tremen dre eno. D' 
ar sul vintin e oa harzet en e di ha kaset da archerdi Brest. Diouzh an noz e oa
bet gwelet gant mignoned dezhañ, neuze edo yac'h met ne oa ket echu o labour 
gant an archerien. Ret e oa da boliserien all dont.

D' al lun vintin ec'h en em gave Herri Brejeon e Ospital psikiatrek Ponchelet, 
dre m' en doa kollet e anaoudegezh en archerdi. Kavet e voe warnañ bloñsadennoù 
bras dreist-holl war e zivrec'h. Met den ne ouie a-raok al lun da noz edo en 
Ospital. E gerent zoken ne c'hellent ket gwelout anezhañ. Ur pennad zo bet 
embannet war " Ouest-France " hag en deus souezhet an dud dre ma oa bet dalc'het
gant ar polis e-pad pell amzer evit ken nebeut a dra.

D' ar meurzh edo toullbac'het Berri Brejeon : rebechet oa dezhañ danvez an 
enskrivadurioù. Koulskoude, hervez al lezenn, danvez al liv eo a gont, evit 
gouzout hag-eñ ez eo saotret da vat ar voger pe get. Krog eo ar Justis e Brest 
da sevel lezennoù nevez. Neuze e krogas ar vignoned bolitikel da vrudañ an afer 
e Brest. Merzet e voe gant an holl e oa bet kavet un torfed nevez : hini ar 
menozioù, hag e c'hellfe bezañ tamallet da n' eus forzh piv a gemer perzh er 
vuhez foran bolitikel, c'hweluniadel, sevenadurel hag all... An dra-se zo bet 
merzet mat gant ar gelaouenn " Ouest-France ".

Savet e voe Kuzul ar Frankizoù e Brest. Menegiñ a c'hellomp ar strolladoù-mañ 
dre m' o deus kemeret perzh er c'huzul : CFDT, UDB, SAV, Kevre Komunour (Ligue 
Communiste Révolutionnaire), PSU. War c'houlenn annezidi karter Kerangoff e-
lec'h m' edo Herri Brejeon o chom, e voe graet meur a emvod kelaouiñ diouzh an 
noz er c'harter-se. An dud a ziskenne war ar straed evit selaou mignoned ar 
paotr. Unan zoken a oa deut er-maez eus e wele ken fromet e oa gant an afer. Tud
a selaoue er prenester. Ar genwerzhourien a leze gouleier war elum evit ma vije 
sklerijennet al leurenn. Kantadoù ha kantadoù a dud o deus sinet evit ma vefe 
dieubet Herri Brejeon.
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D' ar sadorn e tegouezhe Yann Chouk, ar breutaer, e Brest. Goulenn a rae raktal 
dieubiñ Herri Brejeon. Al lun war-lerc'h e c'helle e welout ha d' ar mare-se 
hepken e voe gouezet en doa bloñsadennoù war e zivrec'h ha poan en e zivskoaz 
hag e ilinoù. Roet eo bet ar c'heloù-se diouzhtu d' ar gazetennerien, ha 
goulennet e vefe klasket medisined d' ober war-dro Brejeon. D' ar gwener e teue 
er-maez eus an toullbac'h dieubet a-benn ar fin (a-enep da c'hoant ar prokulor).
Sellet e voe outañ gant Yeun Gourvez, medisin e Bro-Leon. Gouezet eo bet neuze e
oa deut ar bloñadennoù goude ma oa bet staget Brejeon, war ur gador moarvat, e-
pad eurvezhioù hag eurvezhioù en un doare start. Diaesterioù o doa bet ar 
vedisined evit kaout teuliad Brejeon e Ponchelet. Kaset eo bet raktal da Ospital



Morvan evit ober dielfennoù gwad ha bezañ sur ne oa ket deut ar bloñsadennoù 
diwar ur c'hleñved bennak.

Pa 'z eo tremenet el lez-varn ez eus bet tabut etre ar prokulor an Aotrou 
Legrand hag ar breutaer Yann Chouk. Ar prokulor a ziazeze e « batouilherezh » 
war fedoù diavaez d' an afer. Rebech a rae ivez d' ar c'helaouennoù bezañ komzet
re diwar-benn se. E fulor edo ivez war-lerc'h ar c'huzul-skoazell, peogwir e roe
hemañ, sañset, kentelioù lezenn war ar straed. Gant dismegañs ha dispriz e komze
an Aotrou Legrand ha kenderc'hel a rae da ziazezañ e c'houlennoù war natur an 
enskrivadurioù. Yann Chouk a flastras anezhañ en un dael taer ha buan e voe 
tostaet ar justis nevez-se ouzh an hini a gaver en tu all d' ar Pireneoù.

Gortoz a reer disentez al lez-varn. Met gouzout a reer bremañ e rank an 
emsaverien bezañ stummet muioc'h-mui e-keñver lezenn. Gouzout a reer ivez ez eus
barnerien hag a zo prest da wiriañ penn-da-ober oberoù ar polis, ha se a-enep da
wiriou diazez an den.

AN TOUSEG-MOR.

Tud harzet adarre 

Adalek ar sadorn 18 a viz Here hag a-hed ar sizhun war-lerc'h ez eus bet harzet 
gant ar polis war-dro 100 Breizhad eus an emsav politikel hag eus an emsav 
sevenadurel er vro a-bezh. Lod anezho ne seblantout zoken kemer perzh en 
obererezh breizhek ebet. Ar boliserien a errue peurvuiañ abred diouzh ar beure, 
a furche er paperioù hag a gase lod anezho ganto. Ur bern tud yaouank ha re all 
ma ne oa netra da damall outo a zo bet harzet ha furchet evel-se ha kaset da 
Roazhon.

A-benn ar fin, diwar ar c'hant bennak-se ez eus bet toullbac'het 8 anezho e 
Pariz.

Ret eo sevel a-enep ur seurt doare d'ober : tamall an dud pe o herzel hep 
prouenn sirius ebet, hepken abalamour d' o menozioù pe d' o labour evit Breizh.
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Nevez-embannet : Petra eo ar gevangevreadelouriezh ? 

Dibaot eo ar studiadennoù hollek diwar-benn politikouriezh e brezhoneg. Da 
skouer, n' hon eus displegadur hollek ebet diwar-benn marksouriezh pe 
gelennadurezhioù seurt-se en hor yezh. Deuet mat e vo enta, spi hon eus, oberenn
diwezhañ Jil EWAN diwar-benn kevangevreadelouriezh (" fédéralisme intégral "). 
Ar skrivagner a zeskriv en un doare resis ha pervezh doareoù pennañ ar 
gelennadurezh politikel a zo nebeut anavezet gant hor stourmerion bolitikel 
vrogar. Padal ez eo ret anzav e klot mat pennañ tezennoù ar 
gevangevreadelouriezh gant ezhommoù an emgann a zo da ren e Breizh hiziv hag a 
bled kement gant miridigezh an amvevad (" écologie ") ha gant ezhommoù speredel 
ha danvezel sellet evel un hiniden (" personne ").

Hogen gwell en deus graet Jil Ewan eget reiñ un alberz hollek eus kelennadurezh 
ar gegangevreadelourion ; lakaat en deus ar gelennadurezh-se da dalvezout da 
saviad a vremañ an Emsav ha diskouezet peseurt hent a zlee hemañ heuliañ ma 
felle dezhañ tizhout e balioù istorel.

An oberenn-mañ hag hi pouezus ha talvoudus a zo aes da lenn. Kement ger kalvezel
(" tektek ") nevez pe rouez a zo diskleriet e dibenn pep pennad. Servijout a ray
eta d' ar re o deus c'hoant kaout un anaoudegezh donoc'h eus ar brezhoneg 
arnevez.

250 pajenn a zo en oberenn Jil Ewan m'eo an talbenn anezhi : " En donvor da 



Vreizh : Peseurt Breizh, peseurt Europa, peseurt Bed ? " Bez' ez eus anezhi an 
niverenn 65-66-67 eus ar gelaouenn IMBOURC'H ha bez e c'heller he fourchas e 
chomlec'h IMBOURC'H , Y. Ollivier, 7, Bd A. Burloud, 35000 Rennes - K.R. 1 543 
25 Rennes Y. Ollivier.
Ar priz anezhi a zo : 25 lur, 26 lur gant mizoù-kas. Koumanant-bloaz : 35 lur.

Galv Menez Kamm

Pedet omp bet da embann ar c'halvadenn-mañ gant renerien Menez Kamm e Spezed :

« Ne dalv ket ar boan lavarout deoc'h petra eo Menez Kamm ! Gouzout a rit mat 
petra dalv an Oaled evit reiñ lañs da vuhez sevenadurel ar Vro.

Koll bras e vije evit Breizh prennañ da vat dorojoù Menez Kann. Siwazh, se a 
c'hoarvezo buan ma ne vez ket kavet diouzhtu ur skoazell UGENT MIL LUR : 1 000 
skodenn 20 lur.

Roit harp deomp mar plij. Goude e vo re ziwezhat. »

Kasit ho chekennoù hag ho profoù mar plij da K.V.S. (Association Bretonne de 
Culture), Menez-Kamm, 29135 Spezet.
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411
Youenn GWERNIG

'Peus ket skrivet kalz 'dra c'hoazh, Youenn

e lare din va mignon...
Paourkaezh paotr, d' am soñj n' em eus skrivet 
netra c'hoazh
rak pep tra zo bet kontet - alies a-walc'h - 
ha pep tra chom da vezañ laret ha laret
ha da vezañ skrivet c'hoazh
ha n' hellan ket larout pep tra
dao mat da bep den e zaoulagad, e spered 
ha dreist-holl e galon c'hlan larout
un dra bennak
er vro-mañ

Rak ret eo da bep hini sevel barzhoneg e vuhez

n'eo bet roet donezon ar varzhoniezh nemet
d' ul loen :
an hini krizañ, an hini speredekañ, 
an hini gouiziekañ, an hini gwashañ,
an hini gwellañ, an hini a oar 
lazhañ evit netra
an hini a oar hadañ
ha plantañ gwez
an hini a oar dic'harzhañ 
ha pilat gwez avaloù
sevel savadurioù divarvel
ha distruj kêrioù ha tud
an hini a oar ar Mad hag an Droug
hag a oar dañsal war al loar, 
al loen dreist, al loen nemetañ, 
an Den.
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Paourkaezh den nemetañ hag a oar 
er bed-mañ sevel barzhonegoù 
diwar-benn lagad glas ar rouanez 
o tigeriñ ouzh ar vur gozh

Paourkaezh loen nemetañ hag a oar ken mat 
sevel ardivinkdù da reiñ buan-buanoc'h 
goulou
nerzh
galloud
hag ar maro

Ret mat d' an den sevel barzhoneg e vuhez

met da be vat d' an Den 
skrivañ barzhoniezh evit 
rec'hier ha traezh
a chomo
war e lerc'h ?

11 a viz Meurzh 1975.
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Jef PHILIPPE

Noz

Eouliet 'oa bet o mudurunoù
Da zorioù an noz
Ha setu m' hon eus kerzhet didrouz 
Dindan sioulder al loar disliv

Gant jestroù dihabask
Hon eus kavet hent hor yaouankiz

Hag abaoe
E chom dibrennet evidomp 
Dorioù sparlet an noz

414
Sten KIDNA

Gwerledan

Ar poulloù don,
Al lennoù du,
A spont va spered
Ne garan ket breinadur an dour lor, 
Nag al loened libous
A guzh er molfang.

Gwerledan
Ken meurdezus gwechall
Da flangenn
Gant ar roñsed o stlejañ ar c'hobiri
Ha touiadennoù ha c'hoarzhadennoù...

Beuzet out bremañ
Dindan an dour disac'h, 
Hag ar silienn en em sil 
E toull ar wezenn faou, 
'Lec'h ma kane gwechall

Ken drant,
War vordig e neizh tomm, 

Ar pintig
En heol.

415
Per DIOLIER

Trema 'r blein

ton " Banks of the Ohio ", gant Joan Baez.



Penaos derc'hel war hon douar 
hon esper dieub a bep karc'har, 
penaos monet gant sklerijenn 
an deiz nevez gwelet a-bell ?

Ni kefridiourien hon herezh
o vale war hent digompez 
hon eus ranket lezel ha koll 
ur blijadur lodenn an holl.

Ne c'hellomp ket chom mut ha mogn
e peoc'h tufonek ar c'hwec'hkogn, 
sellomp ennomp ha ni ' gavo
sev distrujus an den.

'Penn an dremmwel emañ an trec'h 
n' hellomp asant d' hor samm a nec'h, 
ra zeuio ganimp neb a garo
poaniañ e karantez e vro.

Hag e soñj deoc'h, tud da zonet
e vo distrujus hon erbed, 
stouit hoc'h-un war an erv 
hag un eost all a ziwano.

Sant-Servan, 11.6.73.



417
Tudual HUON

O arc'hant brein

Bep mintin, abaoe ma kouske er gambr-se, e veze dihunet gant koagadeg 
eston evned-mor. Kregiñ a rae abred diouzh ar beure, un tammig a-raok c'hwec'h 
eur. Darnijal a raent en-dro d' an ti ha, moarvat erru skuizh o treiñ, e kludent
war ar siminal hep paouez gant o reuz. Neuze ec'h azeze war e wele gant e 
zaoulagad pikous, e vlev hir war e zremm disliv hag e drubuilhoù dister, ken 
pouezus evitañ. Gortoz a rae ken na sonfe an dihuner, neuze e save ha goude 
bezañ taolet ur sell war ar melezour ez ae d' ober un tamm krennañ d' e varv. N'
en doa ket diwanet kalz abaoe an deiz kent met gouzout a rae ne blije ket kalz 
dezhi santout e varv re hir. Rak hiziv e oa en e soñj mont d' he gwelout. 
Perukennerez e oa diouzh he micher. Troc'hañ a rafe dezhañ e vlev, evel boaz.

En trepas e kejas gant Youenn, ur paotr o lojañ en ti eveltañ. Un den dilu
a-walc'h war a seblante. Frond c'hwek ar vioù hag ar c'hig moc'h mogedet a 
harlinke dezhañ e fri. Ar vaouez kozh he doa fardet ar boued evit an daou 
ganfard.

- Demat dit, Gareth, emezi.

Balbouzat a reas un dra bennak hag ec'h azezas dirak e asiedad " corn 
flakes ".

- Riv 'peus, Gareth ? a c'houlennas an hini gozh. Merzet he doa e zaouarn 
treut gwenn-kann.

- Ya, diouzh ar mintin e vez moredet an amzer. Bannoù an heol ne zeuont 
mui betek gwerennoù bras ar veranda evel e-pad an hañv.

Hastañ a reas da lonkañ e voued. Labour a oa ouzh e c'hortoz er burev. Un 
doare mousc'hoarzh a baras war e vuzelloù, marteze, gant un tammig chañs ne vefe
mui o poaniañ en hañv a zeu er burev euzhus-se. Karget e oa eno eus an holl 
labourioù displijus. Ret-mat e oa dezhañ dont a-benn eus e arnodennoù war ar 
gwir an taol-mañ. Teir gwech en doa klasket hag e oa bet ur c'hwitadenn veur 
bewech. Ne oa ket bet aotreet da zont da uzañ foñs e vragoù war bankoù ar Skol-
veur, setu ma oa ret-mat dezhañ studiañ e-unan. Gouzout a rae ervat ne oa ket 
gouest da zeskiñ kement-se a lezennoù dre 'n eñvor, e dud ivez a ouie daoust m' 
e redient da genderc'hel. Kuitaet o devoa ar vro pa oa-eñ yaouank a-walc'h, 
tec'het e oant d' ar Stadoù-Unanet da rastellat arc'hant, setu ar pezh a lavare 
ar mab da vihanañ. Abaoe ma oant du-hont e kasent arc'hant dezhañ bep miz ha 
bewech ma oa meneg gantañ dilezel ar studioù en doa boulc'het, e ehanent da gas 
arc'hant.
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Meur a wech e oa deut e vamm da welout peseurt sotonioù edo oc'h ober. 

Klevet he doa komz eus ar plac'h-se a oa, sur, pennabeg da c'hwitadennoù he mab.
Graet he doa tro ar vourc'h evit klevout ne oa-hi nemet ur plac'h displijus hag 
un tammig penn brell. Gwelet e vezent un tamm re alies en ostaleri Black Lion.

- Mont da c'hoari loupenn gant ur plac'h ken divalav, treut-ki ha 
reuzeudik, a lavare ar vamm, ouzhpenn-se ne oar distagañ nemet un dra : ha 
karout a rit unan bennak ?

Gareth a ouie mat-tre petra a soñje an dud, met ne ziskroge ket evit se. 
Evel just kalz koshoc'h egetañ e oa ha se a oa ur gudenn evitañ. Met ne oa netra
par d' ar blijadur a gave o kontañ e zevezh labour, e venozioù, e zisentezioù 
evit an dazont da-unan bennak hag a venne selaou outañ.



Stal ar plac'h a oa eus ar re zisterañ, a-boan ma veze merzet e-touez ar 
stalioù all. Divizet o doa e teufe d' ar stal un tammig a-raok ma serrfe, hag 
evit chom hep feukañ re an dud a oa eno o c'hortoz un tammig skrabañ d' o 
fennad-blev, ne vefe pok ebet etrezo. Azezañ a reas war ar gador hag ar plac'h a
lakaas ur serviedenn en-dro d'e c'houzoug.

- N' eo ket bet re start an devezh ? 

- Nann, soñjal a raen e traoù all !

- Peseurt traoù ?

- N' ouzon ket me, traoù all.

- Mat 'vefe dit soñjal el labour a-wechoù !

- Aiou !... diwall 'ta, ober a rez poan din !

- Karout a rez ac'hanon en desped d' ar pezh a lavar da vamm hag an dud 
all ?

- 'Vel just !

- Gwir eo?

- Gast ! Pa laran dit ! Hag e flouras he c'hilpenn.
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- He ! Ro peoc'h 'ta, tud zo c'hoazh er stal. Spi am eus n' ez ket da 

riboulat gant ar c'hanfard all o chom e ti an itron Williams. Te oar, ret vo dit
labourat start. Soñj un tammig er pezh a vo tu dimp ober da c'houde.

- Te ' oar mat n' on ket gouest !

- Gra ur striv. Mat, poent bras eo dit mont da bakañ koan. Ur c'hard eur 
dale 'peus ! Pellgomz a rin dit fenoz.

An noz a oa dija war-nes mougañ ar gêriadennig, ne oa mui a doennoù war 
wel. Evit degouezhout buanoc'h e treuzas an dachenn rugby. Diaes e oa treuzañ o 
vezañ ma oa fankek ar wenodenn o tispartiañ an div dachenn hag an noz teñval- 
sac'h ken ne wele ket ur berad. Santout a rae e dreid o sankañ er fank blot, 
goude meur a douadenn ez eas un tamm muioc'h a-zehou evit adkavout an douar 
kalet. Ar straedoù a oa didud-kaer, glebiañ a rae da vat bremañ hag an avel ne 
baoueze ket da yudal.

Ur " Bobby " a dremenas e-biou dezhañ, ar gouleier orañjez a-us d' e benn 
a roe dezhañ un dremm euzhus ha distummet. Tremen a reas dirak ur " Fish and 
chips " flaerius evit chom a-sav e-tal dor ur pub e korn ar straed. Ur c'hi a oa
e toull an nor o tebriñ restachoù ur fish and chips chomet en un tamm paper-
journal druz war-lerc'h ur beg figus bennak.

Keit ha ma kendalc'he gant e hent e oa trevariet, daou viz c'hoazh hag e 
vefe echu gant e arnodennoù war ar Gwir. Kaer en devoa labourat start diouzh an 
noz goude e zevezhiad-labour, e oa aloubet e spered gant un doare gwiad-kevnid o
vont war greskiñ hag a vire outañ da soñjal.

Meur a wech zoken en doa bet c'hoant mont da heul ar c'hanfard all d' an 
davarn. Hennezh ne rae nemet debriñ eno ha raktal e oa er-maez. Den ne ouie da 
belec'h ez ae.

An noz-se, goude koan, ne bade ket Gareth gant ar c'hoant mont d' ober un 
dro-vale. Ur gaouad enkrez a oa en em silet ennañ a-daol-trumm. Petra an diaoul 
edo-eñ oc'h ober, e gorf sanket-don er gador-vrec'h-se ? Koll amzer, a dra sur. 
Termal a rae. Ha ma pellgomzfe ar plac'h e-keit ma vefe en davarn oc'h evañ ?



Pa glevas dor ar sal-debriñ o strakal e savas hag ez eas daveti. Chom a 
reas a-sav a-barzh tizhout an nor, un tamm mezh en devoa.

- He ! Youenn... tu ' vefe dimp mont da lonkañ ur banne a-gevret ?

- Fei 'vat ! Deus 'ta, ne vo ket re ac'hanout me 'lar dit !
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- Gortoz, 'vin ket pell, gwiskañ 'ran va forpant ! Hag int o-daou da 

ziskenn davet ar skol ha treuziñ Finch Square a-gammedoù bras betek un davarn 
gozh eus ar 17vet kantved. Eno e oa lampoù a veze enaouet gant gaz, un implij 
mat a veze graet outo pa droc'he ar gouarnamant an tredan e-sert espern un tamm 
evit al labouradegoù.

- Ur banne bier mat a rafe kant vad din, eme Gareth.

Azezañ a rejont en ur c'horn bep a vanne bier ganto, peadra da c'hlebiañ o
c'horzhailhenn. Stag e oa Youenn da gontañ istorioù lous hag e c'hoarzhent leizh
o c'hof. Leun-kouch e oa an davarn gant paotred ha merc'hed, o kanañ, o 
c'hoarzhin, o tabutal hag oc'h evañ. C'hoarzhin a rae Gareth ivez hag e 
zaoulagad skoelf a lugerne evit ur wech. An engroez entanus a vroude ar paotr da
zibunañ ar ribouladegoù a veze graet er Skolaj da vare Nedeleg, an darn vuiañ a 
oa ijinet war an tach pe a oa bet kontet dezhañ gant kamaraded, rak ne oa tamm 
ebet paotr da blantañ reuz.

Mav ha seder en em gavent o-daou war hent ar gêr. Dirazo, ur plac'h gant 
ur pennad blev melen a gerzhe en ur deurel ur sell gwech an amzer a-drek dezhi.

- Hopala, sell 'ta, bravañ krouadurez krouet gant Doue o piltrotat 
dirazomp... met homañ zo aet da yudal gant ar bleizi, a gav din !

- Un dañvad diheñchet, eme egile, dav 'vefe lakaat anezhi en-dro war hent 
didouellus ar furnezh !

-  dra sur ! O kevrin va buhez !

Keit ha ma oant o komz ar plac'h he doa treuzet ar straed ha troet en un 
hent teñval.

- Tec'het eo an durzhunell ha skampet en ur c'hoad all !

Degouezhet e toull dor an ti e oant o daou dirollet da c'hoarzhin ken m' o
doa poan bouzelloù. Met a-boan erruet en trepas e klevjont ar pellgomz o seniñ. 
Mont a reas Gareth da respont. E vignonez e oa, ur pezh mell taol-chañs en doa 
bet da erruout d' an eur.

- O labourat emaout ?

- Dibaouez ! N' am eus ket diskroget c'hoazh, emezañ o vinc'hoarzhin.

- Perak e seblantez ken seder a-greiz-holl ?

- Lavar dezhi e plij din ar merc'hed kroc'henet kaer evelti, eme Youenn.

- Boulc'hurun ! Chom sioul 'ta ! a lavaras Gareth, e zorn war ar pellgomz 
evit mirout ouzh ar plac'h da glevout diotachoù egile.
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- Gant piv emaout o komz ? emezi.

- Den ebet 'vat, perak ?



- Gaouiat ma 'z out, n' on ket bouzar 'vit c'hoazh te 'oar, unan bennak zo
ganez !

- N' eus den ebet, te 'oar mat !

- Te 'oar an tu da livañ gevier !

- Malac'htu ! Serr da veg un tamm ha paouez da c'hrougnal evel ur wrac'h 
kozh. Pellgomz a rin dit warc'hoazh pa vi en da vleud. Noz-vat dit ! a lavaras 
Gareth o troc'hañ ar gaoz, fuloret.

- N' eo ket bet re drenk an traoù etrezoc'h ? Va fazi eo...

- 'Rez ket biloù, eme Gareth, n' eus netra gwelloc'h evit ober aon dezhi, 
te 'welo, warc'hoazh e vo an hini gentañ o pellgomz.

Pemzek deiz a oa aet e-biou. An arnodenn a oa echu da vat. Distro e oa er 
gêr siouloc'h ha prederietoc'h eget boaz. Petra 'oa c'hoarvezet deiz an 
arnodenn, den ne ouie re vat. Kaer he doa bet an Itron Williams klask gouzout ar
wirionez, ne oa morse deuet a-benn. Kemeret en doa Gareth an tren ur meurzh 
abred diouzh ar mintin. Daou zevezh e ranke chom er gêr vras evit an arnodenn. 
Degouezhet e oa war-dro peder eur diouzh an endervezh, abred a-walc'h evit mont 
d' ober un dro vale e kêr a-raok mont da bakañ koan en ostaleri e-kichen ar gar.

Evel boaz e tibabas kantreal er straedoù strizh ha didud. Gwech an amzer e
chome a-sav dirak ur stal sonerezh, e fri peg ouzh ar werenn hag e kendalc'he 
gant e hent. An holl stalioù pe dost a oa serret, un nebeut maouezed a veze 
spiet c'hoazh er straedoù, o faneroù leun a voued, war hent ar gêr, dremmoù 
ankeniet dezho. Se ' oa a sponte anezhañ er c'hêrioù bras : an neuz trist ha 
diseblant-kaer a oa war dremmoù an dud, liv ar marv warno.

Keit ha ma 'z ae gant e hent e soñj e Mair, en e vignoned, er vandenn 
oristaled, istrogelled, ha mezvierien anavezet gantañ er gêrig vihan du-hont. 
Daoust dezho bezañ holl fougaserien vrein, ne oant ket eus gouenn an dud trist a
gaver e kêr. Ar re-se a lakae reuz e pep lec'h ma 'z aent, birvidik an tamm 
anezho.

Ur c'hwistad mat a hent en devoa graet war e droad met o welout ar bus o 
vont e-biou e lammas e-barzh. Pa 'z erruas en ostaleri e oa kalz dale gantañ 
tost da dri c'hard eur.
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- Unan bennak en deus kemeret ho lec'h ouzh taol, eme ar vaouez a rae war-

dro ar boued.

- Ne vern, eme ar paotr. Lakaet he devoa anezhañ nec'het gant he selloù 
rok, hag en ur deurel ur sell ouzh ar plac'h azezet ouzh taol e lavaras :

- Azezañ a rin en he c'hichen.

Teurel a reas e bouez war ar gador hag hep rannañ grik e krogas da lonkañ 
e voued. Sellout a rae, gwech an amzer, ouzh ar plac'h ha, bewech, e keje gant 
he daoulagad krak.

- Kollet ho peus ho teod ? emezi a-benn ar fin.

- 'M eus ket, perak 'ta ?

- C'hwi a c'hellfe lavarout un dra bennak neuze !

- N' em eus netra da laret ha ne welan ket perak e vefe din-me da gregiñ !

- Dre ma 'z oc'h ur paotr seven nemetken !



- Fei 'vat, aze e faziit, n' on tamm ebet ur paotr seven !

Ar plac'h ne respontas ket, marteze dre ma oa o strivañ da lakaat un 
nebeut piz bihan war lein he fourchetez en aner.

Ar boued en devoa ur blaz souezhus ha Gareth a rae eus e seizh gwellañ 
evit disoñjal anezhañ, met tarlonkañ a reas hag e verzas ur mousc'hoarzh war 
vuzelloù ar plac'h.

Goude ar pred, Gareth a ginnigas dezhi mont da evañ ur banne en un davarn 
anavezet gantañ e-kreiz kêr.

- Ur banne whisky am bo, emezi.

Un tamm nec'het en em gavas ar paotr dre ma oa ret dezhañ derc'hel 
tostoc'h d' e wenneien. Setu ur miz n' en doa resevet blank ebet eus Bro-
Amerika, ha daou viz a oa n' en doa ket paeet feurm e gambr d' an hini gozh.

- Ar whisky 'zo un evaj evit ar re o deus blev war o stomok ! emezañ o 
farsal.

- Bez 'm eus blev war va stomok, emezi.

- Beuh !

Edo o klask labour abaoe ur miz hag evel just n' he doa kavet netra evit 
c'hoazh. Redet he doa a-gleiz hag a-zehou ha bremañ he doa poan en he zreid ken 
e rankas lemel he botoù. Distreiñ a rejont war o fouez davet kreiz kêr. Brec'h 
ouzh brec'h ez aent dre straedoù leun a vuhez ar gêr vras. Ar gouleier a bep liv
a drelle o daoulagad.

Ar plac'h a loje e ti mignoned d' he zad ha war-nes e oa bet kinnig dezhi 
mont d' hec'h ambroug betek an ti, met bremañ e oa degouezhet re bell. Noziñ a 
rae. Poket en doa d' he muzelloù mouest, blaz an alkool ganto hag e oa teuzet en
deñvalijenn.
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Ar gambr a oa bet roet dezhañ en ostaleri evit an noz a oa nâet met strizh

spontus. Ur c'hwezh heugus a oa gant ar mogerioù gleborek. Ken put e oa ar 
yenijenn ma viras e zilhad evit mont en e wele.

Furchal a reas en e borpant evit kemer al lizher degouezhet gantañ an deiz
kent : e vamm a skrive. Bremañ ne oa mui toull-karr ebet evit dont er-maez. Dav 
e oa dezhañ distreiñ gant e dud pe ne vefe ket mui a arc'hant o tont. Fae a rae 
war an arc'hant met hep sikour e dud e vefe stok-mat e fri ouzh pillig kras ar 
baourentez. Arabat e oa chom da dortal koulskoude.

« Evit gwir n' eus disoc'h ebet d' ar gudenn, ne vin morse gouest da 
c'hounit va buhez en un doare dereat gant ar gopr roet din er burev ha da 
genderc'hel gant va studi. Diouzh ar frouezh e vez barnet ar wezenn... a ya, 
emañ ar preñv e-barzh ar frouezhenn, ar wezenn ne chomo ket pell en he flomm, 
diotachoù tout ! Bourc'hizien villiget hag a vir an holl arc'hant da leuniañ o 
chakodoù toull-didoull marteze en ur zimeziñ gant Mair... »

Sevel a reas evit mont davet ar prenestr. Sachañ a reas war ar stign ha 
sellout er straed, en traoñ. Un nebeut kirri a droidelle c'hoazh kollet er 
straedoù ledan. Un taksi a chomas a-sav dirak an ostaleri hag ur vaouez krignet 
gant ar gozhni, tost daoubleget gant samm ar bloavezhioù o pouezañ war he chouk,
a ziskennas. Eñ ha ne vutune morse a c'hoantaas ur sigaretenn. Penaos disoñjal 
parkoù brizh ar maezioù didrouz, ar mor o tec'hout kuit eus an aber, ar gwelaned
o louc'hañ o roudoù el lec'hid, ar pourmenadennoù betek ar pont mein aloubet 
gant ar man, evit arvestiñ ouzh an heol o vont da guzh, lent ha chalet evel ur 
bugel paket oc'h ober e dorfed. Ha bewech e choment o-daou estonet o sellout 



ouzh ar morvaout o sec'hiñ e zivaskell dindan ar pont. A-raok mont da bakañ koan
ez aent betek ar pub en tu all d'ar pont.

War an armel e oa ur pod feilhañs en dije torret gant plijadur.

Warc'hoazh e tistrofe da di an hini gozh hep mont d' e arnodenn, un tren a
oa abred diouzh ar mintin, hep daleiñ re e vefe eno evit lein. Unan bennak a 
veze klevet o roc'hal er pezh e-kichen.
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* * *

Youenn e oa echu gantañ e zevezh labour. Ne oa ket bet un devezh re galet,
kuitaet en doa ar stal-levrioù a-raok an eur dre ma ne oa ket ar rener eno. Aet 
e oa skuizh oc'h ober bouzellenn voan, setu m' en doa harpet dirak ar « super- 
market » da brenañ peadra da voueta e gorf. O vont er-maez e kejas gant Mair. 
Disliv e oa. Hi eo a gomzas an hini gentañ.

- 'Peus ket bet lizhiri digant Gareth ?

- 'M eus ket, eme Youenn. Prez 'oa warnañ da vont d'ar gêr, ar voest 
kartoñs gantañ etre e zivrec'h a oa ponner.

- Te ' ouie e oa aet kuit d' ar Stadoù-Unanet ? Hag hep lavarout grik da 
zen ? Paz din-me atav !

- Petra ' fell dit, 've'se 'mañ an traoù !

- Ya, sur...

- Deus du-mañ pa fello dit, eme Youenn un tamm chalet.

Pa voe aet kuit ar plac'h, Youenn a verzas melen vi o tiverañ war e 
borpant a oa o paouez kas da naetaat, ur vi torret a oa er c'hartoñs a dra sur. 
Kenderc'hel a reas gant e hent o tistagañ mallozhioù kement ha ma c'helle.
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Joran ar GRUG

Danvez-romant

E Skol-veur Roazhon, da geñver un arnodenn c'hallek, digant ur rummad tud 
yaouank a studie kudennoù ar romant, e voe goulennet kement-mañ : « Kinnig a ra 
deoc'h, en ul lizher, un embanner bras bennak ober war-dro ar romant emaoc'h o 
skrivañ. Nac'h a rit e ginnig, pe ne rit ket. En ho respont d' e lizher e 
tisplegit perak ». Ha setu amañ, troet gantañ e brezhoneg, respont ur paotr 
yaouank.

. . . . . . . .

Aotrou embanner,

Enoret on bet gant ho kinnig, ha souezhet ivez. Gwir eo em eus tost echu 
ar romant a vennan skrivañ abaoe pell. Met n' eo ket sur e vo ken bras ken ho 
c'hoant d' e embann, pa ouiot an danvez anezhañ.

Istor Herve Raoul eo, un den yaouank war e studioù saozneg e Skol-veur 
Roazhon. Dont a ra eus Boulvriag, ur gêrig e-kichen Gwengamp, ha n' emañ ket en 
e vleud e-metou ar studierien. E vrasañ plijadur eo adkavout tud e gorn-bro, ha 
bezañ aze e-touez labourerien-douar ha micherourien, o teskiñ ganto kanaouennoù 
kozh ar vro, hag o klask skrivañ reoù nevez, diwar-benn ar stourmoù a vremañ. 
Kemer a ra perzh gant labourerien e vro en oberoù a-enep an adlodennañ, 
donedigezh an arme, ha diwar-benn an diskrogoù-labour. Diskouez splann liv 
breizhat an emgannoù-se a fell dezhañ ober. Abalamour da se e teu dezhañ 
trubuilhoù eus perzh aozadurioù ar sindikadoù hag ar strolladoù politikel, 
dizamant an holl anezhe ouzh pep kudenn vreizhat. Met pedet e vez gante memestra
da ganañ e-kerz abadennoù skoazell, hag e brezhoneg e lavar ar stourmoù renet e 
Breizh.
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En eil lodenn al levr, setu deut Herve Raoul a-benn gant e studioù. Kejañ 

a ra, e penn-kentañ an hañv, gant ur Vreizhadez eus Pariz, Mona Elien, e-pad ur 
" Gouel Breizhek ". Mignoned vras e teuont da vezañ, hag an hañvezh a dremenont 
a-gevret. O paouez bezañ anvet war-dro Pariz emañ Herve, evel kelenner saozneg 
en unan eus ar c'hêrioù nevez a saver eno. Petra 'mañ o vont d' ober ? Nac'h 
mont ha koll e labour evit chom er vro, ha koll ivez an hini emañ e karantez 
ganti ? Dibab a ra kuitaat Breizh, rak ne gavo tamm labour. En em adkavout a ra 
neuze e-tro Pariz, kelenner en ur gêr diene, ma vez heug eno gant e vuhez den 
diwriziennet. Kaer en deus bevañ gant Mona, ne gav ket kempouez. Stagañ a ra da 
evañ. Mona a fell dezhi dimeziñ, eñ en deus c'hoant, da gentañ, distreiñ da 
Vreizh, ganti ma asant deskiñ brezhoneg. Met n' emañ ket Mona evit kompren ar " 
froudenn " -se. Diouzh an noz e nac'h Herve mont er-maez gant e vignonez, chom a
ra en ti, da lenn pe da skrivañ brezhoneg, da vezviñ ivez a-wechoù. Evañ a ra 
muioc'h-mui, hag emañ o koll Mona. Un tamm a-raok diwezh ar bloavezh-skol e ro e
zilez, da zistreiñ e-unan da Vreizh. « D' an emgann, » emezañ.

Setu, Aotrou embanner danvez ma romant. N' on ket sur e viot ken plijet-se
gantañ. Forzh penaos, un nebeut evezhiadennoù a rankan ober.

Menoz ar romant a zo deut din, o welout buhez pemdeziek ur bern 
yaouankizoù, ez eus miliadoù anezhe e Breizh, ret dezhe dibab an harlu pe an 
emgann, er vro. Istor Herve Raoul n' eo ken unan, re heñvel ouzh mil istor all, 
a zo gwirionez Vreizh hiziv.

Kavout a c'heller ivez un dagadenn enep ar barizianelouriezh, ar seurt 
impalaerouriezh sevenadurel ha politikel-se, a zo ivez gouennelouriezh-spered, 
pa vez nac'het ganti an disheñvelderioù hag an talvoudoù all, ha n' int tamm 



ebet ar re a vez krouet en ho kêrbenn, er c'helc'hioù-arzourien, ar re a vez 
skignet gant tud eveldoc'h-c'hwi, Aotrou embanner.

A-enep da gement-se emañ Herve Raoul, hag ur stourmer a fell dezhañ bezañ,
'zo kaeroc'h. Tamall a ra dezhañ e-unan bezañ dibabet an harlu, pa 'n devoa 
c'hoant bevañ hervez e venozioù, da lavarout eo, da gentañ-penn, chom e Breizh. 
Un uhelvennad 'zo gantañ re uhel evitañ marteze. Rak un den gwan eo, ha n' hall 
ket mirout da vevañ ur vuhez a soñj dezhañ a vo aezetoc'h. Lorc'h 'zo ennañ : ne
zeu ket en-dro da Vreizh da welout e gamaradoù, e-kerz e harlu. Lorc'h pe mezh ?
Kablus en em sant memestra. Hag evit en em " zidamall " e tistro d' ar Vro.

Setu. Bremañ e chom din da zibab.

Pe e fizian ennoc'h ma romant, ha neuze e klaskot e werzhañ, paneve ken 
evit gonit arc'hant bras. Sur on evel-se e vin lennet.
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Pe e nac'han reiñ deoc'h an dornskrid, a vo echuet forzh penaos. Re a 

c'hoant am eus da lavarout an dilabour, an harlu, ar yezh o vont da get, an dud 
o tevel, hag an dud o sevel ivez gant ar gonnar. Kement-se a lavarin. E 
brezhoneg. Ha n'oc'h ket brudet c'hoazh evel embanner brezhonek.

Met mar doc'h dalc'hmat ken dedennet, e c'hellimp kaozeal marteze eus 
embannadur an droidigezh c'hallek.

O c'hortoz ho respont, degemerit, Aotrou embanner, ma gwellañ 
gourc'hemennoù.

Trever Ramon.

. . . . . . . .

Lennet hoc'h eus. Ur boelladenn skol-veur, tra ken. N' eo ket ur romant. 
Pe n' eo ket c'hoazh. Ha ma vefe unan ? Ac'hanta, embannet e vefe, e brezhoneg 
bepred, rak n' eus ket ur bern romantoù. Ha tud a blijfe se dezhe. Brav an 
istor. Ha " moral ". Ha breizhat.

Met un tammig eeun memestra. Leun a draoù a gav din bezañ gwelet tu bennak
a-raok. Nann, n' in ket da damall pep tra, met koulskoude...

Ur paotr yaouank eus Breizh-Izel, glan e-touez pobl e gorn-bro, kollet er 
gêr vras kriz. Beleien a gomze evel-se gwechall. Ar sindikadoù, ar strolladoù " 
politikleiz " zo fall-fallakr. Met piv 'zo e-barzh ? Tud e vro !

Hag ar Vaouez, neuze ! Gwashat tra ! A lak ar paourkaezh paotr da goll e 
benn hag e ene glan. Ar Barizianez Du, an Diaoulez, o kuzhat dindan hec'h orin 
breizhat, evit touellañ gwelloc'h ar paour-kaezh emsaver, hag e sachañ gwelloc'h
betek an Ifern : Kêr mil-milliget Pariz...

Stagañ a ra da evañ ! ma ! n' houlan ket tamall forzh petra. Met sur eo n'
eve ket e Breizh ? Hag eñ studier, hag o pleustriñ ar Festoù-noz ?

Ar brezhoneg ! evel just, ur plac'h, n' hall ket kompren !

Hag ar " Feiz " emsavel, miret bev a-drugarez d' al lennegezh ! Ar gened 
a-us d' ar bed. A saveteo ar Vro. Gwalarn ! Ar repu el lennegezh ! Al Liamm !

Heñvel ouzh petra, istor Herve Raoul ? Ouzh mil istor all ? Hag eñ " 
stourmer ", " emskiantek ", " brezhoneger N' eo ket gwir !

Met n' houlan ket pismigañ. Ur boelladenn skol-veur eo. Tra ken. Ha me n' 
on ket kelenner meur.



Ha pa vefe ur romant ? Petra zo gwir en ur romant ?
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Fañch AN UHEL

Ar c'horf hep Ene

Ur wech e oa ur roue hag en devoa ur mab ha na blije netra dezhañ evel ar 
chase. Un deiz ma oa aet da chaseal, evel bemdez, e tegouezhas en ul lanneg 
vras, lec'h ma welas ur vran war an douar, ha kaer en devoa tostaat dezhi, ne 
nije ket kuit. « Sell amañ, a lavaras dezhañ e-unan, ur vran hag a seblant bezañ
klañv. » Hag e esaeas he zapout gant e zorn. Met ar vran a redas dindan al 
lann ; hag ar priñs da vont war he lerc'h, hag e welas anezhi o vont en un toull
dindan ur bern bras douar gozed. Mont a ra en e sav war ar bern, hag e tigor ar 
bern, hag e kouezh en un toull teñval ha don-don, ma soñje gantañ e oa toull an 
ifern. Un eur, pe dost, e voe o tiskenn, hag en em gavas en un ale gaer, 
gwezderv bras en daou du. E penn an ale e oa ur c'hastell kaer. Digor e oa dor 
ar porzh, hag ec'h eas e-barzh. Ma welas eno un aotrou kaer, hag e c'houlennas 
digantañ ha n' en doa ket ezhomm ur mevel.

« Eo avat, a lavaras an aotrou, ma faotr marchosi a zo a-nevez aet kuit, 
hag am eus ezhomm a un all.

- Ma ! mar karit ma c'hemer evit ober ouzh ho kezeg ?

- Ya a-walc'h, met e vo ret deoc'h ober holl 'vel ma lavarin deoc'h.

- Ya, ya, ober a rin holl eeun evel ma lavarot din.

- Deut ganin neuze, ma tiskouezin deoc'h ho labour ; rak warc'hoazh e 
tlean mont en hent, hag ac'han da un deiz hag ur bloaz ne zistroin ket d' ar 
gêr. Hoc'h-unan e chomot er c'hastell e-pad an amzer-se, met netra ne vanko 
deoc'h amañ. »

Mont a reas gantañ d' ar marchosi, lec'h ma oa kalz a gezeg flour ha 
kaer :

« Setu amañ kezeg hag a root dezhe bemdez foenn, melchon ha kerc'h, diouzh
o c'hoant ; ha pa retornin d' ar gêr, e vo ret dezhe bezañ er stad ma emaint 
bremañ, na treutoc'h na lartoc'h, Setu amañ bremañ 'drek an nor ur marc'h bihan 
du, hag a root dezhañ bemdez d' e zijuniñ bazhadoù, gant ar grennenn a welit 
aze, ken e savo un eonenn warnañ ; ha d'e goan e root dezhañ ar pezh a vo manet 
goude ar re all. »
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Neuze ec'h eas gantañ da ur gambr vras a oa leun a gaouedoù, hag a bep 

seurt evned enne, hag e lavaras dezhañ :

« An evned-mañ a vo ret reiñ boued ha dour dezhe div wech bemdez, ha 
diwallit e varvfe hini anezhe, pe n' eus met ar marv evidoc'h hoc'h-unan. »

En ur gambr all e tiskouezas dezhañ nav fistolenn en ur c'houfr, hag e 
lavaras dezhañ :

« Ar pistolennoù-mañ ho po c'hoazh da burañ bemdez, ha diwallit mat d' o 
lezel da vergliñ ! »

Pa voe graet e holl c'hourc'hemennoù, ec'h eas en hent an deiz warlerc'h 
ar beure.

Ar priñs, savet beure mat, a zo ivez gant e labour. Reiñ a ra melchon ha 
kerc'h d' ar c'hezeg, ha neuze e lam e chupenn, ha da vazhata ar marc'h bihan du



a oa 'drek an nor.

« Paouez, den fall ! Na sko ket ken didruez, rak a-raok pell marteze e vo 
graet dit ivez evel ma rez din bremañ ! » Setu-eñ souezhet-bras.

« Petra, c'hwi a gomz ivez, loen paour ?

- Ya, ha bet on ivez evel ma 'z out ; ha diwall mat pe e teui d' az tro 
evel ma 'z on-me bremañ, siwazh !

- Lavaret a zo din terriñ ar vazh-mañ war ho kein.

- Torr ar vazh, mar karez, met nann war ma c'hein, ha ro din boued evel d'
ar re all. »

Kemer a ra truez ouzh ar marc'h paour, hag e ro dezhañ melchon ha kerc'h 
evel d' ar re all. Mont a ra neuze da gambr an evned. Eno e voe kan, richan ha 
fringol, pa voe gwelet o tont. Lakaat a ra boued ha dour fresk en holl gaouedoù,
hag e chom ur pennad da sellout ouzh an evned, a oa holl ken koant ha ken 
seder ! Ma welas en ur gaoued ur golvan hag a oa gwall drist :

« C'hwi, emezañ, Evnig kaezh, 'm eus aon, a zo klañv, ha mar deuit da 
vervel, ez on kollet ma-unan. »

Tennañ a ra ar golvan e-maez ar gaoued, lakaat a ra anezhi en heol, hag o 
tremen e zorn war he c'hein hag he fenn, e sant un dra bennak. Sellout a ra a-
dost, hag e wel ur spilhenn tremenet a-dreuz he fenn : 

« Jezuz ! loen kaezh, n' on ket souezhet bremañ ma 'z out ken trist ! »
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Tennañ a ra ar spilhenn, ha kerkent an evn a zeu da vezañ ur briñsez ar 

gaerañ, hag a gomz outañ evel-hen :

« C'hwi, priñs yaouank, mar ne garit diwall, en em gavo ivez eveldomp holl
amañ. Rak kezeg, evned, pistolennoù, holl ez omp priñsed, priñsezed, duked, 
dalc'het dindan gazel-ge gant mestr ar c'hastell-mañ. Me a zo merc'h da roue 
Naplez, hag ar marc'h paour hoc'h eus bazhataet ar beure-mañ a zo breur din.

- Jezuz ma Doue ! Petra a lavarit ?

- Netra nemet ar wirionez ; met mar karit ober evel ma lavarin deoc'h, en 
em dennot c'hoazh ac'han, ha me ganeoc'h, ha ma breur, hag holl kement ez omp 
amañ.

- Petra a zo ret da ober, lavarit din buan.

- Amzer hon eus c'hoazh dirazomp ; e-pad ur bloaz e c'hallomp bevañ evurus
ha divorc'hed er c'hastell-mañ lec'h na vank netra, ha pa vo degouezhet ar 
c'houlz, neuze e lavarin deoc'h petra ho po da ober. »

Ma vevjont eta evurus e-pad ur bloaz, o vale bemdez dre ar c'hoadoù, ar 
jardinoù leun a vleunioù kaer, rak er c'hastell-se ne vanke netra. Pa guzhe an 
heol, bep abardaez, e lakae ar spilhenn e penn ar briñsez, hag e teue adarre da 
vezañ evn ; ha pa save an heol e tenne anezhi, hag e veze adarre priñsez. Ma 
kavent an amzer berr. Un deiz ar briñsez a lavaras d'ar priñs :

« Warc'hoazh ec'h erruo ar ramz er gêr.

- Penaos warc'hoazh kentañ ?

- Ya, siwazh ! Setu echu ar bloaz abaoe ma 'z oc'h amañ. Warc'hoazh emañ 
ivez ho teiz-ar-bloaz e ti ho tad, rak holl ho kredont marv. Selaouit mat bremañ



ar pezh a vo ret deoc'h da ober. Pa erruo ar ramz, warc'hoazh ar beure - ha n' 
ankouait ket d' am lakaat a-raok 'barzh ma c'haoued, e kambr an evned - e teuio 
kerkent da welout e evned, ha pa antreo er gambr, en em lakaint holl da ganañ ha
da richanañ, pep hini eus e wellañ. Pa o gwelo ken laouen, ha yac'h-mat holl, 
nemedon, a vo trist ha klañv bepred, e vo kontant, hag e lavaro dit goulenn an 
dra a gari, evit bezañ graet-mat d' e evned, hag az po anezhañ. Mont a raio 
ganit neuze d'ar marchosi, hag e lavaro dit choaz un aneval ac'hane, an hini a 
gari. Eno a zo kezeg kaer, evel ma ouzout, re wenn, re c'hell, re bommellet-glas
hag a bep seurt liv.
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Met na gemer hini ar re-se. Goulenn ar marc'h treut a zo a-drek an nor, 

hag a 't eus bazhataet ken start an eil deiz ma 'z out erruet amañ. Lavarout a 
raio dit ez out un diod ; met n' eus forzh, lez-eñ da lavarout, ha dalc'h da 
hennezh bepred, rak evel am eus lavaret dit, ma breur eo.

Neuze ec'h aio ganit da goufr ar pistolennoù, a oa ken merglet pa oa aet 
kuit, hag a zo kaer hag a luc'h bremañ, p' am eus o furet ganit. Hag e lavaro 
dit adarre choaz ur bistolenn ac'hane. Unanig dister hag un tammig merglet 
c'hoazh a weli eno e-touez ar re all, a zo kaer ha lugernus. Kemer honnezh, ha 
n' eus forzh petra a lavaro dit, dalc'h mat dezhi, rak ma flac'h-a-gambr ez eo.

Neuze e teuio ganit da gambr an evned, hag e lavarout dit kemer an hini a 
gari, unan kaer bennak ha koant, ur c'haner kaer. Ac'hanon-me e vo ret dit da 
zibab neuze ; ha kaer en devo lavarout dit ez out un diod, na selaou ket 
anezhañ, ha dalc'h mat din bepred. Kerkent e tenni ar spilhenn eus ma fenn, 'vit
ma teuin e priñsez, ha gant da bistolenn e tenni war ur penn-kouevr a zo a-us da
dor ar sal ; ha kerkent ar c'hastell a gouezho gant un drouz spontus war ar 
ramz, hag a friko anezhañ. Kement a zo amañ dindan gazel-ge a retorno neuze en o
stumm kentañ, hag ac'h aio pep hini en e du, goude da drugarekaat. Ur c'harroñs 
kaer en em gavo kerkent e-kreiz ar porzh, hag ec'h aimp e-barzh, te, ma breur, 
ma flac'h-a-gambr ha me, hag e savo en aer, hag e berr amzer en em gavimp holl e
palez da dad. Pa erruimp, e vo eno da holl gerent hag an holl bennoù ha re vras 
eus ar rouantelezh, prest da vont d' an iliz da glevout an oferenn evidout, rak 
holl e kredont ez out marv ur bloaz 'zo. Neuze e vo eno levenez ha daeloù a joa,
pa vi gwelet , oc'h erruout ! An holl a zilammo da bokat dit, ha din-me ivez. 
Met na lez plac'h ebet da bokat dit, rak kerkent ec'h afen ac'hane gant ar 
C'horf-hep-Ene, ha n' am gwelfes birviken mui ! Gra holl evel am eus lavaret 
dit, pe ez omp kollet da viken an eil evit egile. »

Evit troc'hañ berr, ober a reas holl evel ma oa gourc'hemennet dezhañ, hag
a-raok kreisteiz an deiz war-lerc'h e tiskennent e porzh palez ar roue Frañs, e-
kreiz holl gerent ar priñs, pa oant o vont d' an iliz. Setu souezhet-bras an 
holl ! ha ma lavarent : « Petra eo kement-mañ ? » Met pa anavezjont ar priñs, e 
lammjont holl da bokat dezhañ. Met hemañ ne boke nemet d' ar baotred. Ma ne oa 
ket kontant ar gwragez hag ar merc'hed yaouank. Ur genitervez dezhañ, a-drek e 
gein, a lammas en e gerc'henn, hag a laeras ur pok. Allas ! a-walc'h e oa. 
Kerkent ur c'harroñs a ziskennas eus an neñv ; ar C'horf-hep-Ene, a oa e-barzh, 
a dapas ar briñsez, he lakaas en e gichen ha neuze e savas ganti ken uhel, ken 
uhel, ken n' hen gwelent ken ur pennadig goude. Den ne ouie petra a oa kement-se
; met ar priñs yaouank, hennezh a ouie mat. Setu-eñ glac'haret-holl ; ha da 
ouelañ, da grial, da dennañ e vlev eus e benn. Kaer a oa esaeañ hen frealziñ, ne
selaoue den ebet. Ha setu troet joa an holl e glac'har. Ar priñs a gimiad eus e 
holl gerent hag a lavar dezhe penaos ne baouezo a vale, na noz na deiz, ken en 
devo kavet ar briñsez yaouank danvez e bried. Kaer o deus e dad hag e vamm 
gouelañ, estlammiñ, sachañ war e zilhad ha lavarout dezhañ chom gante pe e 
varvint gant ar glac'har, ez int kozh hag e vo roet dezhañ diouzhtu ar gurunenn,
hag e vo dimezet da gaerañ priñsez a vo kavet ; ne selaou netra ; mont a ra 
kuit, o lavarout ne gouskje ket div noz dindan ar memes toenn ken en dije kavet 
ar briñsez.
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Mont a ra, mont a ra, goulenn a ra digant kement hini a wel pelec'h emañ 

kastell ar C'horf-hep-Ene, ha den ne oar eus e zoare ha n' hell reiñ kelenn mat 



ebet dezhañ. Un noz en em gavas en ur c'hoad bras, hag e oa nec'het-bras penaos 
e tremenje an noz, rak leun e oa ar c'hoad-se a bep seurt loened gouez. Pignat a
reas war ur wezenn, hag e welas ur sklerijenn vihan, pell, pell. Diskenn a reas 
ha mont etrezek ar sklerijenn-se, hag en em gavas e-kichen ul lochenn vihan 
graet gant brankoù gwez, brug ha raden. Dre ur faout a oa en nor, e welas un den
kozh, hir ha gwenn e varv, ha daoulinet dirak ur grusifi. « Ur penitiour ! » a 
lavaras dezhañ e-unan. Bountañ a ra an nor, hag e lavar :

« Noz vat deoc'h, ma zad penitiour.

- Ha deoc'h ivez, ma mab ; petra a oufen ober evidoc'h ?

- Bezañ ho pefe ar vadelezh d' am repuiñ evit an noz ?

- Allas ! ma mab kaezh, ur penitiour, peurvuiañ, ne vez ket pinvik ; n' 
eus forzh, deut en ti, ha n' ho po na wazh' na well' evidon, gwrizioù louzoù 
evit holl voued, hag an douar yen da wele.

- Pep hini ne c'hell roiñ nemet ar pezh en deus. » Hag ec'h eas e lochenn 
ar penitiour ; hag e kontas dezhañ e zoare.
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« Allas ! ma mab paour, me a zo amañ pell amzer bras a zo, ha biskoazh n' 

am eus klevet komz eus kastell ar C'horf-hep-Ene, ha ne oufen lavarout deoc'h pe
hent a zleet heuilh ; met setu amañ ur serviedenn a roan deoc'h hag he deus 
rentet kalz a servij din pa oan yaouank ; bremañ n' am eus ezhomm ebet anezhi. 
Pa ho po naon, pe sec'hed, n' ho po netra da ober nemet hec'h astenn war an 
douar, ha lavarout : « Serviedenn, gra da zever ! » ha kerkent en em gavo 
warnezhi da zebriñ ha da evañ. Ha neuze en ur c'hoad all, pelloc'h, e kavot ur 
penitiour all, hag a zo koshoc'h ha gouiziekoc'h evidon, hag hennezh, marteze, a
rofe ur c'huzul mat bennak deoc'h evit kavout ar pezh a glasket.

- Trugarez, ma zad penitiour, ha bennozh an Aotrou Doue warnoc'h ! »

Kimiadiñ a ra digant ar penitiour, goude bezañ tremenet an noz gantañ, ha 
setu-eñ adarre en hent. Pa zeu naon dezhañ, ec'h astenn e serviedenn war ar 
c'hlazenn, hag e ra ur pred ar gwellañ. Goude bezañ baleet pell, e tegouezhas en
ul lanneg vras, lec'h ma welas merien ken bras ha gedon, hag a zeuas a bep tu 
en-dro dezhañ ; ma oa nec'het-bras. Gwelout a ra o tont ivez div verienenn ken 
bras ha div c'havr : « Allas ! graet eo diouzhin an dro-me, a soñjas ennañ e-
unan. Sell ! met gant ma serviedenn marteze e teuin a-benn c'hoazh da 'n em 
denn' eus ar pleg-mañ. »

Tennañ a ra e serviedenn, hec'h astenn a ra war an douar, ha lavarout 
dezhi ober he dever. Ha setu kerkent boued a bep seurt warni. Hag eñ da stlepel 
kig ha bara gwenn en-dro dezhañ ; hag ar merien da zebriñ ! Pa voe debret a-
walc'h, an div a oa ken bras ha div c'havr a lavaras dezhañ :

« Hon bennozh dit, mab roue Frañs. Ni a zo roue ha rouanez ar merien, ha 
mar az pe ezhomm un deiz eus hon sikour, n' az po netra da ober nemet hon 
gervel, hag en em gavimp.

- Trugarez, loened keizh ! » a lavaras dezhe.

Hag ec'h eas a-raok adarre. Degouezhout a ra e-tal lochenn an eil 
penitiour, a oa koshoc'h hag hiroc'h e varv evit an hini kentañ. Tremen a ra an 
noz gantañ, evel gant egile, hag e c'houlenn keloù eus kastell ar C'horf-hep-
Ene.
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« Kastell ar C'horf-hep-Ene ? Ya, ya ; anavezout a ran anezhañ ; n' emañ 

ket gwall bell ac'han met eno n' eo ket aezet mont. Ar c'hastell-se a zo 
dalc'het gant peder chadenn aour etre an neñv hag an douar. Gwelet a ri ar 



chadennoù, met nann ar c'hastell, ken uhel hag emañ ! Met penaos mont eno ? 
allas ! ma mab paour, ne oufen ket lavarout se dit, rak an erer e-unan ne nij 
ket ken uhel-se. Met Doue, en e vadelezh, en deus ma graet mestr war an holl 
loened-nij, ha mar az pez un deiz ezhomm ac'hanon pe eus ma re, n' az po netra 
da ober nemet ma gervel, hag e teuin kerkent. Neuze am eus un dra all da 
lavarout dit c'hoazh. Hep dale en em gavi en aod ar mor, hag e weli eno war an 
traezh ur pesk bihan, prest da vervel. Kemer ar peskig-se gant da zorn, hag hen 
laka en dour, rak diwezhatoc'h e c'hallfes kaout ezhomm anezhañ.

- Trugarez, ma zad penitiour, ha bennozh Doue warnoc'h. »

Hag ec'h eas adarre en e hent. Hag evel en devoa lavaret ar penitiour 
dezhañ, e tegouezhas hep dale en aod ar mor, ha pa oa o vont war an traezh, e 
welas ur pesk bihan, digor e c'henou gantañ, hag eñ war ar poent da vervel. Hag 
e redas dezhañ, hag hen kemeras goustadik gant e zorn, hag hen lakaas en dour. 
Ar peskig, drant ha laouen, a savas e benn war-c'horre an dour, hag a lavaras :

« Ma bennozh dit, mab roue Frañs, saveteet a 't eus din ma buhez ! Me eo 
roue ar pesked, ha ma az pe ezhomm un deiz ac'hanon pe eus ma re, n' az po netra
da ober nemet ma gervel, hag en em gavin kerkent.

- Hag a zo mat ; loenedigoù an Aotrou Doue bepred a zo eus ma zu. »

Pa voe aet ur pennad a-hed an aod, e welas chadennoù kastell ar C'horf-
hep-Ene. Staget e oant ouzh div roc'hell vras-vras. Ma chomas souezhet da 
sellout oute, hag e lavaras ennañ e-unan : « Met penaos pignat aze ? Ma vijen 
bet labous-nij ! Ha koulskoude ar penitiour en deus lavaret din penaos ne nij 
ket ken uhel an erer e-unan. Penaos ober ? Piv a zeuio d' am sikour ? Ur 
verienenn, marteze, a c'hallfe pignat dre ar chadennoù betek ar c'hastell ? Ret 
eo din gervel roue ar merien, da welout :

« Roue 'r merien, deut d' am sikour,
'Vit mont d' ar c'hastell 'us d' an dour ! »

Ha kerkent en em gavas eno roue ar merien, hag a lavaras :

« Petra a zo 'vit ho servij mab roue Frañs ?

- Me ' gare bezañ troet e merienenn, evit gallout pignat a-hed ar chadenn-
se, ha mont betek kastell ar C'horf-hep-Ene
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- Ra vo graet evel ma youlit. »

Ha setu-eñ kerkent troet e merienenn ; ha da bignat, da bignat, kement ha 
kement ma erruas ivez un dro bennak gant ar c'hastell. Kaerañ da gastell e oa 
hennezh ! Pignat a reas c'hoazh gant ar voger, hag e tegouezhas e kambr ar 
briñsez. E oa o c'hoari 'c'hartoù gant ar ramz. Krapat a reas neuze gant he 
robenn, hag en em guzhas e mañch ar briñsez. An noz a oa deut. War-dro 
hanternoz, ec'h eas ar ramz da gousket en e gambr, hag ar briñsez a chomas 
hec'h-unan.

« Me ' gare mont e den ! » a lavaras neuze ar verienenn. Hag e teuas 
adarre en he stumm kentañ, mab roue Frañs.

« O Doue ! Priñs kaezh, a lavaras ar briñsez pa hen gwelas, penaos hoc'h 
eus gallet dont betek amañ ? Allas ! kollet a-walc'h oc'h, rak ac'han den ne 
c'hell mont kuit. »

Kontañ a ra dezhi penaos en deus gallet dont betek ar c'hastell, hag e vo 
ret dezhi dont kuit gantañ.

« Hag ar ramz ? Priñs kaezh.



- Me a lazho ar ramz.

- Allas ! se n' eo ket ken aezet da ober ; hennezh n' emañ ket e vuhez en 
e gorf.

- Ha pelec'h ar foeltr emañ eta ?

- Warc'hoazh hen klevot o lavarout e-unan.

- Ha penaos se ?

- Bemnoz goude koan, e teu da c'hoari 'c'hartoù ganin em c'hambr. En em 
guzhit adarre em mañch, troet e merienenn, ha 'vel n' en deus disfiziañs ebet, 
m' hen lakaio da lavarout penaos e vez ret en em gemer evit hen lazhañ. »

Ma tremenjont an noz asambles, o kontañ an eil da egile o doareoù, abaoe 
ma ne oant ket en em welet. Pa zeuas an deiz, ec'h eas adarre ar priñs e 
merienenn. Goude koan, ar ramz a zeuas, evel bemnoz, da c'hoari ' c'hartoù gant 
ar briñsez en he c'hambr, ha homañ a lavaras dezhañ a-greiz-holl :

« Ma ouifec'h petra am eus-me huñvreet an noz tremenet !

- Petra eta ? Lavarit din.

- Un huñvre sot a-walc'h. Huñvreet am eus penaos e oa degouezhet amañ ur 
priñs yaouank, hag en devoa c'hoant d' ho lazhañ, evit ma c'has gantañ da balez 
e dad, ha ma eureudiñ. Penaos e kavit an huñvre-se ?
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- Sot a-walc'h sur, rak netra eus a gement a zo ennañ n' hell c'hoarvezout

; me ne c'haller ket ma lazhañ.

- Perak se eta ?

- Me n' emañ ket ma buhez na ma ene e-barzh ma c'horf.

- Ha pelec'h emaint eta ?

- N' am eus biskoazh lavaret an dra-se da zen ebet met deoc'h-c'hwi e 
c'hallan lavarout, hep doan. Me a zo ma buhez en ur vi ; ar vi-se a zo en ur 
goulm ; ar goulm a zo en ur c'had ; ar c'had a zo en ur bleiz, hag ar bleiz a zo
en un arc'h-houarn, e foñs ar mor. Piv, a gav deoc'h, a c'hallfe lemel diganin 
ma buhez ?

- Den ebet, avat. »

Ar verienenn a oa e mañch ar briñsez hag a selaoue mat. Pa voe aet ar ramz
d' e gambr, e teuas adarre e priñs, hag ar briñsez a lavaras dezhañ :

« Klevet hoc'h eus mat ?

- Ya, klevet mat am eus holl.

- Hag e kredit c'hoazh e c'hallfemp mont ac'han ?

- Marteze ; bezit fiziañs bepred, ha goude e vo gwelet. Bremañ ez eo ret 
din retorn war an douar, ha pa zistroin, e vo buhez ar ramz ganin. »

Kimiadiñ a reont an eil diouzh egile, kerkent ha ma tarzh an deiz ; ar 
priñs, e merienenn, a ziskenn a-hed ar chadennoù, hag e tegouezh adarre war aod 
ar mor. Goulenn a ra roue ar pesked :

« Roue an holl besked en dour,



Hastit, hastit dont d' am sikour. »

Ha kerkent e wel ar pesk bihan o sevel e benn war-c'horre an dour, hag a 
lavar dezhañ :

« Petra a zo 'vit ho servij mab roue Frañs ?

- Ur c'houfr houarn a zo e-kreiz ar mor hag emañ ennañ buhez ar C'horf-
hep-Ene, hag ar c'houfr-se a vo ret din da gaout. »

Roue ar pesked a c'halv neuze e holl besked, bihan ha bras, pep hini dre e
anv, hag a c'houlenn digante ha n' o deus ket gwelet ar c'houfr-houarn emañ 
ennañ buhez ar C'horf-hep-Ene. Ur peskig bihan a erruas da ziwezhañ, pa voe 
tremenet ar re all holl, hag a lavaras en devoa gwelet ar c'houfr. Ma voe kaset 
ar valum d' hen kerc'hat gant ar pesk bihan. Ar valum a zegasas ar c'houfr war 
he c'hein, ha kerkent e voe kaset d' ar priñs. Ma voe digoret, e tilammas ur 
bleiz bras e-maez. Ar priñs hen lazhas gant un taol bouc'hal war e benn, hag a 
zigoras e gof dezhañ gant e gleze.
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Kerkent, ar c'had a zilammas e-maez ; met he zapout a reas dre he div 

skouarn, hag he digoras ivez. Hag ar goulm kuit : klak ! klak ! klak ! Penaos 
ober ? N' en devoa fuzuilh ebet ar priñs. Ma c'halvas ar penitiour a oa mestr 
war an holl laboused-nij. Hemañ en em gavas eno kerkent, hag a gasas ar sparfell
war-lerc'h ar goulm. Setu paket ar goulm ivez, ha degaset d' ar priñs. Hemañ a 
zigor he c'hof dezhi, hag a gav ar vi e-barzh. Hen kemer a ra, hag e tistro e 
merienenn da gastell ar C'horf-hep-Ene. Pa erruas e kambr ar ramz, e oa hemañ 
astennet war e wele, hag eñ klañv fall. Ar briñsez a oa e-kichen e wele. Ar 
verienenn a zeu da vezañ den, hag ar ramz, kerkent ha m' hen gwel, ar vi gantañ 
en e zorn, a c'hoanta lammat warnezhañ. Met allas ! re fall e oa a-benn neuze. 
Ar priñs a sko ar vi war e dal, lec'h ma frikas, hag e varvas eno diouzhtu. Ha 
kerkent ar chadennoù a dorr, hag ar c'hastell a gouezh e foñs ar mor gant un 
drouz spontus.

Ar priñs hag ar briñsez a oa aet e karroñs ar ramz, hag ec'h errujont e 
berr amzer, dre an aer, e palez roue Frañs. Neuze e voent dimezet hag eureujet, 
hag e voe eno ur pred evel na voe bet gwelet biskoazh er vro, nag e bro all ebet
ivez.

Me a oa bet kemeret da dreiñ ar ber, met 'vel ma vounten ma biz e kement 
chaous a oa, ur c'heginer bras a oa eno ha gant un taol troad em diadreñv am 
stlapas amañ evit kontañ deoc'h doare an eured.

Kontet gant Katell DOZ, gwreg KOLLKANAB, mañsoner, e bourk Plouared.
- 1869.

Eilskrid gant Y. E. Abalan.
(Keñveriañ gant " An Toull Kurius hag ar C'horf hep Ene ", dastumet gant M. 
Klerg. - Al Liamm, 47/31, 1954.)
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Richard MATHESON

GANET EUS UR GWAZ HAG UR VAOUEZ

X - An deiz-mañ pa voe sklaer he deus graet mamm un euzhvil ac'hanon. Un 
euzhvil out, he deus lavaret. Konnar 'm eus gwelet en he daoulagad. Daoust petra
eo un euzhvil ?

An deiz-mañ e oa dour o kouezhañ eus krec'h. E pep lec'h e kouezhe. Gwelet
'm eus. An douar a-drek am eus gwelet dre ar prenestr bihan. An douar a eve an 
dour evel genou un den marv gant ar sec'hed. Re en deus evet, ha dislonket en 
deus loustoni. N' on ket bet plijet.

Mamm 'zo koant, gouzout a ran. Em c'horn da gousket gant mogerioù yen tro-
dro em eus traoù paper a oa a-drek forn an dommerez. Warnañ zo Filmoù ha Star. 
E-barzh ar skeudennoù zo pennoù evel mamm ha tad. Tad a lar int koant. Ur wech 
en deus lavaret.

Ha mamm a zo ivez en deus laret. Mamm a zo ken koant, ha me unan 'vel zo 
dleet. Ha sell ouzhit en deus lavaret gant e benn fall. Tapet 'm eus krog en e 
vrec'h ha lavaret « trawalc'h tad ». Sachet en deus e vrec'h gantañ e lec'h n' 
hellen ket mont.

Mamm he deus distaget ma chadenn hiziv, ha gallet 'm eus sellet dre ar 
prenestr bihan. Evel-se em eus gwelet an dour o kouezhañ eus krec'h.

XX - An deiz-mañ e oa melen e krec'h. Gouzout a ran, p' am eus sellet em 
eus bet poan em daoulagad. Goude, p' am eus sellet 'barzh ar c'hav e oa ruz.

Me 'gav din 'oa an iliz. Emaint o vont kuit e krec'h. Lonket e vezont gant
ar mekanik bras, ruilhal a ra ha mont a ra kuit. A-drek emañ ar vamm vihan. Kalz
bihanoc'h evidon eo. Me 'zo bras evit gwelet dre ar prenestr.
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An deiz-mañ pa voe teñval em eus debret ma boued hag un toullad c'hwiled. 

Klevet em eus c'hoarzhadennoù e krec'h. Me 'blij din gouzout perak e vez 
c'hoarzhet. Tennet em eus ar chadenn eus ar voger, ha lakaet anezhi tro-dro d' 
am c'horf. Aet on didrouz betek ar skalieroù. Gwigour 'zo gante pa vezan warne. 
Ruzañ 'ra ma divhar warne rak ne gerzhan ket war ar skalieroù. Pegañ 'ra ma 
zreid 'barzh ar c'hoad.

Goude pignat gant ar skalieroù 'm eus digoret un nor. Gwenn 'oa al lec'h. 
Gwenn evel an traoù brav a gouezh eus krec'h a-wechoù. Aet on e-barzh ha chomet 
didrouz. Klevet em eus ar c'hoarzhadennoù adarre. Kerzhet em eus da welet an 
dud. Muioc'h e oant evit na soñje din. Me 'gave din e oa ret mont da c'hoarzhin 
gante.

Mamm a zo deut neuze ha bountet war an nor. Skoet on bet, ha poan a rae. 
Kouezhet on war al leur, ha trouz 'zo bet gant ar chadenn. Ur wic'hadenn he deus
laosket ha lakaet he dorn war he genou. Bras eo deut he daoulagad.

Sellet a rae ouzhin. Ha tad en deus galvet. Petra zo kouezhet en deus 
lavaret. Ur planken houarn he deus lavaret. Deus d' am sikour. Deut eo ha 
lavaret « arsa n' eo ket ken ponner-se ne vijes ket kat ». Gwelet en deus 
ac'hanon ha deut eo vil. Konnar 'zo bet en e zaoulagad. Skoet en deus. Ur vrec'h
din he deus beret war al leur. Ne oa ket brav da welet. Glas 'oa al leur, vil 
'oa.

Tad en deus lavaret « kae d' ar c'hav en-dro ». Ret 'oa din mont. Poan am 
boa em daoulagad gant ar goulou. Ne vez ket kont evel-se e-barzh ar c'hav.



Tad en deus staget din ma divrec'h ha ma divhar, ha lakaet ac'hanon war ma
gwele. E krec'h em eus klevet c'hoarzhadennoù. Keit 'oan-me sioul aze o sellet 
ouzh ur gevnidenn o tiskenn warnon. Soñjal a raen er pezh en doa lavaret tad. O 
ma Doue en deus lavaret. Ha n' eo nemet eizh vloaz.

XXX - An deiz-mañ eo bet adlakaet ar chadenn e-barzh ar voger gant tad. 
Ret vo din klask tennañ anezhi c'hoazh. Lavaret en deus e oan bet drouk o tont 
ouzh krec'h. Diwall mat na rafez se ken en deus lavaret, pe a-hend-all 'po 
bourr. Se 'ra poan.

Poan 'm eus. A-hed an deiz em eus kousket gant ma fenn ouzh ar vogerenn 
yen. Soñjet em eus el lec'h gwenn e krec'h.

XXXX - Tennet 'm eus ar chadenn eus ar voger. Mamm 'oa e krec'h. Klevet 'm
eus c'hoarzhadennoù bihan hag uhel-tre. Sellet 'm eus dre ar prenestr. Gwelet 'm
eus kalz tud vihan evel ar vamm vihan, gant tadoù bihan ivez. Koant int.
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Trouz brav a raent, ha lammat war an douar. Fiñval buan a rae o divhar. 

Hañval int ouzh tad ha mamm. Mamm a lar emañ kont evel-se gant an dud reizh.

Unan eus an tadoù bihan en deus gwelet ac'hanon. Diskouezhet en deus ar 
prenestr. Tec'hel am eus graet en ur rikla& a-hed ar vogerenn betek an traoñ en 
deñvalijenn. En em souchañ em eus graet ivez evit ne vijen ket gwelet gante. 
Klevet a raen anezhe o kaozeal e-kichen ar prenestr, ha trouz treid o redek. Un 
nor he deus stlaket e krec'h. Klevet em eus ar vamm vihan o c'hervel e krec'h. 
Neuze em eus klevet kammedoù ponner ha buan on aet d' am c'horn da gousket. 
Adlakaet 'm eus ar chadenn er voger a-raok mont em gourvez.

Klevet 'm eus mamm o tont. Bet out betek ar prenestr he deus lavaret. 
Klevet a raen ar gonnar. Ne dostaez ket ouzh ar prenestr. Diframmet 't eus ar 
chadenn c'hoazh.

Kemeret he deus ar vazh da reiñ bourr din. N' em eus ket gouelet. N' on 
ket evit ober. Met beret 'm eus e pep lec'h war ar gwele. Gwelet he deus, aet eo
pelloc'h, ha graet 'deus trouz. O ma Doue ma Doue he deus lavaret, perak 'peus 
graet se din ? Klevet em eus ar vazh o kouezhañ war al leur. Redet he deus kuit.
Kousket 'm eus a-hed an deiz.

XXXXX - Hiziv zo bet dour adarre. Pa oa mamm e krec'h em eus klevet an 
hini vihan o tiskenn didrouz gant ar skalieroù. Kuzhat 'm eus graet e-barzh ar 
c'helorn glaou rak konnar a oa c'hoazh e mamm gant aon ma vefen gwelet gant ar 
vamm vihan.

Un dra vihan vev a oa ganti. Kerzhet a rae war e zivrec'h ha divskouarn 
begek a oa dezhañ. Ar vamm vihan a gomze gantañ.

Pep tra 'oa mat met c'hweset on bet gant an dra vev-se. Redet en deus war 
ar bern glaou da sellet ouzhin. Reut 'ta e vlev gantañ war e gein. Klevet a raen
ar gonnar en e gorzailhenn. Gwic'het 'm eus met lammet en deus warnon.

N' am boa ket c'hoant ober poan dezhañ. Aon 'm eus bet rak dantañ a rae 
kreñvoc'h evit ur razh. Tapet 'm eus anezhañ hag ar vamm vihan he deus huchet. 
Stardet 'm eus an dra vev. Trouzioù a rae n' am boa ket klevet biskoazh. Neuze 
'm eus laosket anezhañ. Friket 'oa ha ruz war ar glaou du.
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Kuzhet 'm eus p' am eus klevet mouezh mamm. Aon am boa rak ar vazh. Aet eo

kuit. Ruzet 'm eus war ar glaou gant an dra-se. Kuzhet 'm eus anezhañ dindan ma 
goubenner, hag aet on em gourvez warnañ. Adlakaet 'm eus ar chadenn er voger.

X - Bremañ eo ur wech all. Tad en deus staget ac'hanon berr. Poan 'm eus 



rak bazhad en deus roet din An dro-mañ em eus diframmet ar vazh digantañ ha 
graet 'm eus trouz. Tec'het kuit en deus graet ha gwenn oa e zremm. Redet en 
deus er-maez ha prennet an nor.

N' on ket laouen tamm ebet. Yen eo amañ an deiz. N' eo ket aes tennañ ar 
chadenn eus ar voger. Ha konnar vras 'm eus ouzh tad ha mamm. Diskouez a rin 
dezhe. Ober a rin evel ar wech-mañ.

Gwic'hal ha c'hoarzhin a rin uhel. Ha redek war ar mogerioù. Chom a rin e 
pign ouzh al lein a-bouez ma divhar ha c'hoarzhin ha berañ glas adarre ken na vo
keuz enne bezañ bet ken drouk ganin.

Ha ma klaskont skeiñ c'hoazh e rin poan dezhe. Hag ober 'rin.

Troet diwar ar saozneg gant Mark Kerraen.

Richard MATHESON. Skrivagner amerikan ganet e 1926. Honnezh eo e gontadenn 
gentañ, bet embannet e 1956. Unan eus brudetañ skrivagnerien an Heug er 
bloavezhioù 1950-60 ez eo.
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A. S. NEILL

Skol Summerhill

A. S. Neill a oa ganet e Bro-Skos e 1883.

Goude kelenn e skolioù ar stad e tiazezas ur skol dezhañ e Bro-Alamagn, ha
neuze e Bro-Austria, hag er fin e tistroas da Vreizh-Veur lec'h ma tiazezas ur 
skol en ul lec'h anvet Summerhill. Diwezhatoc'h e kemmas lec'h evit mont da 
Leiston e Suffolk met mirout a reas an anv.

Graet en deus prezegennoù hag embannet en deus e venozioù hag e skiant-
prenet war vredoniezh ar bugel ha war zeskadurezh ar vugale er frankiz, er bed 
a-bezh.

Marvet eo Neill daou vloaz 'zo.

Tennet eo ar pennad a heul eus e levr - Summerhill - deut er-maez e 1962 
hag a zo un dastum eus pennadoù e levrioù embannet a-gent.

Pennad I - MENOZ SUMMERHILL

Istor ur skol arnevez - Summerhill - eo.

Summerhill a voe diazezet er bloavezh 1921. Lec'hiet eo ar skol e diabarzh
kêr Leiston e Suffolk, ha war-dro kant dek ha tri-ugent kilometr diouzh Lunden.

Ur gerig hepken diwar-benn skolidi Summerhill. Darn eus ar skolidi a zeu 
da 5 bloaz, ha reoù all ken diwezhat ha pemzek vloaz. Chom a ra ar skolidi er 
skol betek 16 dre vras. War-dro 25 paotr ha 20 plac'h zo ganeomp dre vras.

Ar vugale zo dispartiet etre tri rumm-oad. Ar re yaouankañ a zo etre 5 ha 
7 bloaz, ar re etre eus 8 betek 10, hag ar re goshañ eus 11 betek 15.
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Un toullad bras a-walc'h eus ar vugale a zeu eus broioù estren. En amzer 

a-vremañ (1968) hon eus 2 Skandinavian ha 42 Amerikan.

Lojet eo ar vugale hervez o oadoù, gant un ti evit pep strollad. Kousket a
ra ar re-etre en ur savadur mein, ar re goshañ o deus ur gambr dezho. Bevañ a ra
ar baotred 2 pe 3 pe 4 e pep gambr, hag ar memes tra evit ar merc'hed. Ne vez 
ket ensellet o c'hambroù ha den ne ra trubuilh dezho. Lezet ' vezont dieub. Den 
ne lavar dezho petra gwiskañ ; gwiskañ a reont forzh peseurt dilhad a blij 
dezho.

Ober a ra ar c'helaouennoù eus ar skol ul lec'h : « gra 'vel a gari », ha 
lakaat a reont da grediñ ez eo ur gronnad tud gouez hep lezenn na stuz ebet.

Dav eo din, neuze, skrivañ istor Summerhill en un doare ken onest ha ma 
c'hellan. Mar skrivan gant ur rakvarn eo reizh a-walc'h ; ha koulskoude e 
klaskin diskouez pezh zo fall e Summerhill gant pezh zo mat. Pezh zo mat eo e 
vez ar vugale yac'h, dieub, ganto ur vuhez n'eo ket breinet gant an aon hag ar 
gasoni.

Ur skol a laka bugale vividik da studiañ danvezioù didalvoud dre vras a zo
ur skol fall, se zo anat. Ur skol vat eo hepken evit ar re a gred e seurt skol, 
evit ar geodedourien digrouüs hag a fell dezho bugale sentus, na blij ket dezho 



krouiñ traoù kennebeut hag a gloto gant ur sevenadur lec'h m'emañ an arc'hant 
reolenn ar berzh.

Kregiñ a reas Summerhill evel ur skol arnodel - me n' eo ket ken ; ur skol
diskouez eo bremañ, rak diskouez a ra e ra berzh an dieubidigezh.

Pa voe savet ar skol ganin ha va gwreg kentañ, ur menoz pennañ oa en hon 
penn : lakaat ar skol da glotañ gant ar bugel, e-lec'h lakaat ar bugel da glotañ
gant ar skol.

Kelennet am boa e skolioù ordinal e-pad bloavezhioù. Anavezout a raen mat 
an doare all da gelenn. Gouzout a raen e oa fall penn-da-benn. Fall e oa peogwir
e oa diazezet war soñjoù an dud gour diwar-benn petra a vefe ret d' ur bugel 
bezañ, ha diwar-benn ar pezh a vefe ret d' ur bugel deskiñ. Dont a rae an doare 
all eus an amzer ma oa c'hoazh ar vredoniezh ur skiant dianav.

Neuze, kregiñ a rejomp d' ober ur skol ma vefe roet enni d'ar vugale ar 
frankiz da vezañ o-unan. Evit se, e oa ret dimp lezel a-gostez pep sentidigezh, 
pep aotrouniezh, pep atiz, pep stummadur dre ar skouer, pep kelennerezh 
relijiel. Lavaret zo bet e oamp kalonek, met se ne c'houlenne ket kalz kalon. 
Pezh hor boa a oa 'pezh a c'houlenne : ar gredenn start ez eo ar bugel ur 
c'hrouadur mat, ha n' eo ket ur c'hrouadur fall. E-pad ouzhpenn daou-ugent 
vloaz, n' eo ket bet morse distroadet ar gredenn-se e madelezh ar bugel ; deut 
eo kentoc'h da vezañ ur feiz wirion.
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Va menoz eo ez eo fur ha digor d' ar bed ar bugel dre natur. Ma vez lezet 

e-unan hep atiz a nep seurt gant tud gour e teuio da ziorren kement ha ma 
c'hello diorren. Just a-walc'h Summerhill zo ul lec'h ma teuio gouiziek an dud a
zo gouest hag a fell dezho bezañ gouiziek ; tra ma skubo ar straedoù ar re a zo 
barrek hepken da skubañ ar straedoù. Met betek-henn n' hon eus ket krouet ur 
skuber straedoù. N' eo ket dre snobiezh e skrivan se, rak fellout a rafe din 
gwelout ur skol o krouiñ ur skuber straedoù eürus kentoc'h eget un den gouiziek 
nevrotek.

Penaos emañ Summerhill ? An dra gentañ eo ne vez ket ret mont d' ar 
c'hentelioù. Ar vugale a c'hell heuliañ anezho pe chom hep mont... e-pad 
bloavezhioù ma fell dezho. Bez' eus ur steuñv-labour met evit ar gelennerion 
hepken.

Ar vugale o deus kentelioù hervez o oad dre vras, met a-wechoù hervez o 
flijadur. Doareoù nevez da gelenn n' hon eus ket, rak ne soñjomp ket ez eo ar 
c'helenn a zo a bouez bras. M' he deus ur skol un doare ispisial pe get da 
gelenn traoù diaes 'vel rannadurioù bras, se n' eo ket talvoudus, rak ar 
rannadurioù bras n' int ket talvoudus tamm ebet nemet evit ar re a fell dezho 
deskiñ anezho. Hag ar bugel a fell dezhañ deskiñ ar rannadurioù bras a zesko 
anezho, n' eus forzh peseurt doare ma vezint kelennet dezhañ.

Ar vugale a zeu da Summerhill da oad ar skolioù-mamm a heul ar skol adal 
an derou, met ar skolidi o tont eus skolioù all a dou ne heuliint kentel ebet 
ken. C'hoari, mont a reont war o c'hezeg-houarn, chom a reont war hent an dud, 
met ne dostaont ket ouzh ar c'hentelioù. An dra-se a bad mizioù a-wechoù. An 
amzer dezho da bareañ a zo hervez ar gasoni o deus evit o skol diwezhañ. An taol
gwellañ zo bet hini ur plac'h o tont eus ur gouent. Stranañ a reas e-pad tri 
bloaz. Ar prantad evit pareañ ar gasoni evit ar c'hentelioù a bad war-dro tri 
miz dre vras.

An dud n' int ket boaz d' ar menoz-se war ar frankiz en em c'houlenno 
peseurt ti ar re sot eo al lec'h ma 'z eus ennañ bugale o c'hoari a-hed an deiz 
ma blij dezho. Kalz tud gour a lavaro : « Ma vijen bet kaset d' ur seurt skol n'
em bije graet netra ! ». - « Seurt bugale o devo un dale bras pa vo deut an 
amzer da gevezañ ouzh bugale a vo bet rediet da zeskiñ, » eme tud all.
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Soñjal a ran e Jakez a zilezas ar skol d' an oad a seitek vloaz evit mont 
en ul labouradeg-mekanikoù. Un deiz e c'houlennas ar penn-rener gwelout anezhañ.

- « C'hwi eo ar paotr eus Summerhill, » emezañ ; « c'hoant 'm eus da 
c'houzout penaos e welit seurt deskadurezh bremañ pa gejit gant paotred eus 
skolioù all. Lakaomp hoc'h eus an dibab en-dro : daoust hag ez afec'h da Eton pe
da Summerhill ? »

« O, Summerhill, evel just, » a respontas Jakez.

« Met petra a ginnig 'ta na vez ket kinniget gant ar skolioù all ? »

Jakez a skrabas e benn hag a lavaras goustadig : « N' ouzon ket, d' am 
soñj e ro deoc'h fiziañs ennoc'h hoc'h-unan. »

« Ya, » a lavaras ar rener, kintus, « an dra-se 'm eus merzet pa 'z oc'h 
deut-tre. »

« Ma Doue, » Jakez a c'hoarzhas, « va digarezit ma 'm eus roet deoc'h da 
santout an dra-se. »

« Plijet en deus din, » eme ar rener, « an darn vuiañ eus an dud a 
c'halvan em burev a fistoul hag a hañval diaes tout. C'hwi zo deut-tre evel un 
den par din. Ha neuze, da beseurt kevrenn hoc'h eus lavaret e plijfe deoc'h 
bezañ kaset ? »

An istor-se a ziskouez n' eo ket pouezus an deskamant hag ar bersonelezh 
hag an temz-spered. Jakez a c'hwitas e arnodennoù er skol-veur peogwir en doa 
kas ouzh deskadurezh al levrioù... Met dizanaout Lamb pe dic'houzout ar galleg 
n' eo ket bet ur skoilh evitañ er vuhez. Bremañ ez eo un ijinour a ra berzh.

Koulskoude e vez desket kalz traoù e Summerhill. Marteze ne vefe ket 
gouest ur bagad bugale daouzek vloaz da gevezañ gant ur c'hlas eus ar memes oad 
e-keñver skritur pe reizhskrivadur pe ar rannadennoù. Met en ur arnodenn ma vefe
ret diskouez ijin e chomfe ar re all kalz war-lerc'h. Sur eo.

N' hon eus arnodenn ebet er skol, met a-wechoù e roan unan evit mann. Ar 
goulennoù da heul a oa en ur boelladenn

- « Pelec'h emañ an traoù amañ da heul : Madrid, an enezenn Yaou, dec'h, 
ar garantez, an demokratelezh, ar gasoni, va zurkez (siwazh, n' em boe respont 
talvoudus ebet d' ar goulenn-se) :
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- « Roit ster ar gerioù da heul (an niverenn lakaet war lerc'h a verk 

niver ar sterioù disheñvel da reiñ) : penn (4), dorn (3) ;

- « Lakait prezegenn Hamlet " bezañ pe chom hep bezañ " e Summerhilleg ».

Ne fell ket din ober goulennoù re sirius, sur eo, ha plijout a reont kalz 
d' ar vugale. Respontoù ar re nevez dre vras ne vezont ket koulz ha respontoù ar
skolidi zo boaziet d' ar skol-mañ. Ne laran ket o deus un empenn gwanoc'h, met 
boaziet int bet kement d' al labour sirius ma vezont souezhet gant pep spered a 
fent.

Setu an tu skañv en hor c'helenn. E pep klas e vez graet kalz labour. Ma 
n' eus ket tu d' ur c'helenner evit abeg pe abeg kemer e glas an deiz divizet e 
vez kerseet bras ar skolidi peurliesañ. David, nav bloaz, a ranke bezañ 
dispartiet diouzh ar re all, en abeg d' an drev. Leñvañ a reas dourek. « Me 'zo 
'vont da c'hwitañ kentel douaroniezh Roger, » a zisklerias. David a oa bet er 
skol abaoe oa ganet pe dost, ha bez e oa gantañ menozioù resis groñs war an 
ezhomm da gaout e gentelioù. Kelenner jedoniezh e skol-veur Lunden eo bremañ.



Un nebeut bloavezhioù zo e voe kinniget gant unan bennak en Emvod Bras ar Skol 
(ma vez mouezhiet pep reolenn ar skol gant ar skol a-bezh, pep skoliad ha pep 
kelenner gant ur vouezh pep hini) e vefe pinijet unan kablus dre skarzhañ 
anezhañ 'maez ar c'hentelioù e-pad ur sizhun. Enebiñ a reas ar vugale all rak re
zrouk e oa ar binijenn hervezo.

Ar gelennerion ha me o deus un droug bras ouzh pep arnodenn. Evidomp 
arnodennoù ' zle bezañ kondaonet rik. Met ne c'hellomp ket nac'hañ kelenn an 
danvezioù ma vo goulennataet ar vugale diwar o fenn. Anat eo, keit ha ma vo 
arnodennoù, e vezimp sujet outo. Neuze e vez kelennerion Summerhill gouest 
bepred da gelenn hervez al live termenet.

Ne laran ket e fell da galz bugale tremen an arnodennoù-se ; n' eus nemet 
ar re a fell dezho mont d' ar skol-veur. Hag ar vugale-se ne hañvalont ket 
kavout an arnodennoù-se ken diaes se. Kregiñ a reont dre vras da labourat start 
d' an oad a 14 vloaz, hag e-pad 3 bloavezh bennak. Evel just ne zeuont ket a-
benn d' an taol kentañ. Ar pep pouezusañ eo ez esaeont adarre.
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Summerhill a zo marteze skol eürusañ ar bed. Den ne ra skol al louarn, ha 

rouez-tre eo e teu droug-hirnezh da unan bennak. Rouez eo an emgannoù. Bez' e 
vez tabutoù evel just, met ral a wech em eus gwelet emgannoù gwirion evel ma oa 
ar boaz ganimp pa oamp paotred yaouank. Rouez-tre eo klevout ur bugel o leñvañ, 
rak pa vez dieub ar vugale o devez nebeutoc'h a gasoni da zispakañ 'vit bugale a
vez gwasket. Ar gasoni a zegas ar gasoni, hag ar garantez a laka ar garantez da 
ziwanañ. Ar garantez a zo asantiñ d'ar vugale, hag an dra-se a zo pouezus-tre e 
pep skol. N' hellit ket bezañ eus tu ar vugale ma pinijit pe gourdrouzit anezho.
Summerhill a zo ur skol ma oar ar bugel e vo asantet dezhañ. Evit gwir n' emaomp
ket a-us pe en tu-hont da wanderioù an den. Tremen a rin sizhunvezhioù o plantañ
avaloù-douar prim, ha pa gavin eizh plantenn tennet e miz Mezheven e rin un 
trouz spontus. Ha koulskoude disheñvel eo an trouz a rin diouzh an hini graet 
gant un den aotrouniek. An trouz a rin-me a vo en abeg d' an avaloù-douar, met 
an trouz graet gant un den aotrouniek en dije degaset gantañ ur menez a 
zereadegezh, ar pezh zo mat hag ar pezh zo fall. N' em eus ket lavaret e oa fall
tennañ va avaloù-douar ne rin ket eus an dra-se ur gudenn e vad pe fall. Ober a 
rin anezhañ kudenn « va avaloù-douar ». « Va avaloù-douar » e oant ha ret e vije
bet lezel anezho sioul. Spi am eus ez eo sklaer an diforc'h a ran.

Klask a rin displegañ an dra-se en un doare all. Evit ar vugale n' on ket 
ar mestr a vo doujet outañ. Un den par dezho ez on hag an trouz a ran evit va 
avaloù-douar n' en deus ket muioc'h a dalvoudegezh evito eget an trouz a c'hell 
ur paotr ober en abeg da rod e varc'h-houarn a zo bet dic'hwezhet. Dizañjer eo 
un tabut gant ur bugel pa 'z oc'h par dezhañ.

Ha neuze reoù zo a lavaro : « An dra-se zo sotoni penn-da-benn. N' heller 
ket bezañ kevatal ; ar mestr eo Neill ; brasoc'h ha furoc'h eo ». An dra-se zo 
gwir avat. Ar mestr ez on ha ma krogfe an tan e-barzh an ti e redfe ar vugale 
etrezek ennon. Gouzout a reont ez on brasoc'h ha gouiziekoc'h, met ne ra forzh 
pa em gaven ganto war o zachenn dezho, war dachenn ar patatez, pa ne ve ken.

Pa lavaras din Billy, ur bugel pemp bloaz, mont kuit eus abadenn e zeiz-
ha-bloaz peogwir ne oan ket bet pedet, ez is kuit diouzhtu hep klemm dres evel 
ma ya kuit Billy diouzh va sal pa ne fell ket din bezañ gantañ. Diaes eo 
displegañ an darempredoù etre ar c'helenner hag ar bugel, met gouzout a ra pep 
hini a zeu da welout Summerhill ar pezh a fell din lavarout pa lavaran ez eo 
mat-tre an darempredoù. Gwelet e vez an dra-se en emzalc'h e-keñver an dud a ra 
war-dro, dre vras. Klein, paotr ar gimiezh a vez graet anezhañ Alan. An dud all 
a labour amañ a vez graet anezho Harry hag Ulla, ha Daphne. Me zo Neill hag ar 
geginerez zo Esther.
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E Summerhill pep hini en deus gwirioù par. Den ebet ne vez aotreet da 

gerzhout war va fiano bras ha n' on ket aotreet d' amprestañ ur marc'h-houarn 



digant ur paotr hep e aotre. En un emvod bras eus ar skol, e kont mouezh ur 
bugel c'hwec'h bloaz kement ha va hini din-me.

Met, eme an hini a oar, mouezhioù ar re-vras a gont muioc'h e gwirionez. 
Ne c'hortoz ket ar bugel 6 vloaz da welout penaos e vouezhiit a-raok sevel e 
zorn ? Plijout a rafe din e vefe gwir a-wechoù rak darn eus va c'hinnigoù a vez 
nac'het. Ne vez ket levezonet aes ar vugale dieub ; an degouezh-se a vez kavet 
pa n' eus doujañs ebet. Evit gwir bevañ kuit a zoujañs a zo an dra vravañ a 
c'hell c'hoarvezout d' ur bugel.

Hor bugale dimp n' o devez ket aon rak ar gelennerion. Unan eus reolennoù 
ar skol eo e ve peoc'h e trepas an nec'h goude dek eur diouzh an noz. Un noz, 
war-dro unnek eur, e oa un emgann pennweleoù, ha kuitaat a ris va burev, lec'h 
ma oan o skrivañ, evit mont da enebiñ ouzh ar c'harnach. E-keit ma oan o vont en
nec'h, e voe klevet trouz treid o redek hag an trepas a voe goullo ha didrouz 
en-dro. A-daol-trumm e klevis ur vouezh o lavarout : « Hum, n' eo 'met Neill, » 
hag ar c'hoari a grogas en-dro diouzhtu. Pa zisplegis e oan o klask skrivañ ul 
levr en traoñ e tiskouejont bezañ chalet ha diouzhtu e voent a-du evit paouez 
gant an trouz. Tec'het ' oant peogwir o doa soñjet e c'helle bezañ an enseller 
noz (unan eus o oad) o redek war o lerc'h.

Bevañ kuit a aon rak an dud vras zo pouezus, se a adlavaran. Ur bugel nav 
bloaz a zeuio da lavarout din en deus torret ur prenestr gant ur bolotenn. 
Lavarout a ra se din peogwir n' en deus ket aon da lakaat droug ennon pe imor 
gentelius. Paeañ evit ar prenestr a ranko ober marteze, met n' en devo ket da 
gaout aon da vezañ gourdrouzet pe pinijet.

An istor-mañ a c'hoarvezas un nebeut bloavezhioù 'zo p' en doa gouarnamant
ar skol roet e zilez ; ha den ebet ne felle dezhañ mont war ar renk evit an 
dilennadegoù. War an digarez-se 'pegis ur skritell : « Dre ma vank ur 
gouarnamant, en em ziskleriañ a ran Diktatour. Heil Neill ! ». Hep dale e voe 
reuz. En abardaez e teuas Vivien, ur bugel c'hwec'h vloaz, davedon hag e lavaras
: « Neill, torret em eus ur prenestr er gourenlec'h ».
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Pellaat a ris anezhañ dre fiñval va dorn. « Na zeuez ket da enaouiñ 

ac'hanon gant traoùigoù e-giz-se, » emezon, hag e yeas kuit.

Un nebeut amzer goude e tistroas hag e lavaras en doa torret daou 
brenestr. D' ar poent-se e kavis an dra-se iskis hag e c'houlennis petra oa e 
soñj e gwirionez.

« Ne blij ket din an diktatourion, » emezañ, « ha ne blij ket din chom hep
debriñ » (kavout a ris diwezhatoc'h o doa klasket enebourion an diktatouriezh en
em veñjiñ ouzh ar geginerez a serras ar gegin buan hag a yeas d' ar gêr).

« Ha neuze, » a c'houlennis, « petra vo graet ganit en abeg da se ? »

« Terriñ prenestroù c'hoazh, » emezañ, pennek. Pa teuas en-dro e embannas 
en doa torret seitek prenestr.

« Met me 'zo 'vont da baeañ evito, te ' oar, » emezañ a-zevri.

« Penaos ? »

« Gant va arc'hant din-me. Pegeit e pado din ? » 

Jedin a ris buan « War-dro dek vloaz, » emezon. 

Hañvalout a reas mousklennet e-pad ur vunutenn ; ha neuze e welis e zremm 
o sklerijennañ.

« E, » a youc'has, « n' em eus netra da baeañ. »



« Ha neuze reolenn ar berc'henniezh prevez ? » e c'houlennis. « Me eo 
perc'henn ar prenestroù. »

« Gouzout a ran met n' eus ket a reolenn berc'henniezh prevez ken bremañ. 
N' eus gouarnamant ebet ken, hag ar gouarnamant eo a ra ar reolennoù. »

Marteze e voe va fenn a lakaas anezhañ da lavarout : « Met paeañ a rin 
anezho memestra ».

Met n' en devoe ket ezhomm da baeañ anezho. En ur brezegenn e Lunden 
nebeut amzer goude e lavaris an istor, ha p' am boe echuet da gomz e teuas un 
den yaouank hag e astennas din ur bilhed « evit paeañ prenestroù an diaoulig ». 
Daou vloaz goude e oa c'hoazh Vivien o komz diwar-benn e brenestroù hag an den 
en doa paeet anezho. « Un den sot e oa, sur a-walc'h, rak n' en deus morse 
gwelet ac'hanon zoken ».

Ar vugale o devez darempredoù aesoc'h pa ne ouzont ket petra eo kaout aon.
Emzalc'h ar Saozon a zo aonik e gwirionez. Ha setu perak ar re hurennekañ a zo 
ar re binvidikañ. Gwelout e vez degemeret ken brav an dud gant bugale Summerhill
a blij din kalz ha d' ar gelennerion ivez.
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Ret eo dimp anzav ez eus kalz tud dudius evit ar vugale e-touez ar re a 

zeu. Ar re a vez degemeret ar gwashañ eo ar gelennerion, dreist-holl ar 
c'helenner sirius a fell dezhañ gwelout o zresadennoù pe o labourioù dre skrid. 
An hini a zo degemeret ar gwellañ a zo an hini en deus istorioù plijus da gontañ
- kantreadennoù pe veajoù, pe, ar pep gwellañ, istorioù war ar c'hirri-nij. Ur 
boxer pe ur c'hoarier tennis mat en devo ur bodad bugale tro-dro dezhañ 
diouzhtu, met ar vizitourion a zeu da reiñ kentelioù dezho a vez lezet a-gostez 
didruez.

Ar pezh a vez merzet ar muiañ gant ar vizitourion a zo ne c'hellont ket 
lavarout piv zo kelenner ha piv zo skoliad. Gwir eo : ken start e vez unanet an 
holl pa vez asantet d' ar vugale. N' eus ket doujañs e-keñver ar c'helenner evel
kelenner. Kelennerion ha skolidi o deus ar memes boued ha ret e vez dezho sentiñ
ouzh ar memes reolennoù er gevredigezh. Feuket e vefe ar vugale ma vefe 
dreistwirioù roet d' ar gelennerion.

Pa raen prezegennoù bredoniezh d' ar gelennerion bep sizhun e veze 
rebechet ne oa ket reizh. Kemm a ris ar reolenn ha digeriñ a ris ar prezegennoù 
da bep hini a-us da zaouzek vloaz. Bep meurzh d' an noz e vez leuniet va sal 
gant tud yaouank o deus c'hoant da zeskiñ, a selaou met ivez hag a ro o menoz 
krenn ha krak. E-mesk an danvezioù zo bet goulennet diganin gant ar vugale, e oa
: kemplez an izelded, bredoniezh al laerezh, bredoniezh ar gangster, bredoniezh 
ar fent, perak eo deut an den da vezañ moralist, ar masturbasion, bredoniezh an 
engroez. Anat eo e yelo seurt bugale er vuhez gant un anaoudegezh sklaer ha 
frank diouto o-unan hag ar re all.

Ar goulenn a vez graet an aliesañ gant tud a zeu da Summerhill eo : « 
Daoust ha ne droio ket ar vugale a-enep ar skol ha ne damallint ket anezhi evit 
vezañ chomet hep kelenn dezho ar jedoniezh pe ar sonerezh ? ». Ar respont eo ne 
c'hello ket ur Yannig Beethoven yaouank pe ur Goulven Einstein yaouank chom pell
diouzh e dachenn dezhañ.

Perzh ar bugel zo bevañ e vuhez dezhañ, ha n'eo ket ar vuhez a vez soñjet 
gant e dud nec'het gantañ, ha n'eo ket kennebeut ur vuhez hervez pal an desaver 
hag a gred e anavez 'pezh zo ar gwellañ. Ur bagad robotoù ha netra ken a vez 
krouet, ken hualet ha sturiet e vez ar vugale gant an dud gour.
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N' hellit ket lakaat bugale da zeskiñ ar sonerezh pe forzh petra all hep 

ober anezho betek ur poent tud hep youl pa vezint gour. Ober a rit anezho tud a 
sent ouzh ar « statu quo»  - un dra vat evit ur gevredigezh he deus ezhomm tud 



sentus azezet 'barzh burevioù enoeüs, en o sav er stalioù, tud a gemer tren 
banlev 8.30 - berr ha berr, ur gevredigezh sammet war zivskoaz strizh an denig 
spontet - an dañvad spouronet-mik.
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ISTOR BREIZH LA BORDERIE 

troet gant ROPARZ HEMON

Brezel Bleaz ha Monforzh

Kendalc'h ar C'hentañ Maread

Kalet-tre e voe ar goañv 1341-1342, ha skoilh a voe lakaet d'an 
oberiadennoù-brezel. Frank oa an hent eta d' an emzivizoù a bep seurt a leunias 
kentañ mizioù ar bloaz 1342.

Roue Frañs, da gentañ-holl, e derou miz Genver, a zibabas tri dileuriad 
evit komz gant dalc'hidi Yann Monforzh ha klask o sachañ davet tuad Charlez 
Bleaz.

Unan eus an tri, Herri Malastreg, a yeas da gaout seizh pe eizh eus an 
dalc'hidi-se, tud pouezus a-walc'h, evel aotrou Pont-'n-Abad, Jafrez Malastreg, 
Tangi ar C'hastell, Erwan Trezigidi, Herve Neved, a seblante bezañ douget da 
blegañ. Lizheroù-pardon a voe kaset dezho zoken gant ar roue.

Un dra a vroude kannaded roue Frañs oa an dro graet nebeut amzer diaraok 
gant Herve Leon, tremen gant brud, goude kemeridigezh Naoned, eus tuad Monforzh 
da duad Bleaz. Hag hep mar, kalonekaet e vezent gant ar baron-se e-unan, a 
bromete dezho sur-mat o harpañ gant e holl c'halloud.

O strivoù avat ne zougjont ket kalz frouezh. Ar pemp meneget uheloc'h a 
chomas a-du gant Monforzh, hag an hini pennañ anezho, Tangi ar C'hastell, en ul 
lizher kaset da roue Frañs d' an 28 C'hwevrer 1342, a zisklerias krenn bezañ 
enebour da Herve Leon ha da Charlez Bleaz.

Yann Monforzh a bleg.

Ur c'henvreutaerezh pouezusoc'h evit lez Frañs oa an hini graet, d' an 
helevep mare gant kont Monforzh. Goude bezañ bac'het anezhañ, en desped d' ar 
paper-tremen en doa bet digant dug Normandia, ne oa ket gwall leal klask en em 
glevout gantañ evel pa vije bet en e frankiz.

Se avat, evel am eus lavaret, ne rae ket kalz a boan-spered da Fulub 
Valois.
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En emzivizoù etre Yann Monforzh ha dug Normandia, dirak Naoned, e oa bet 

meneg da adkregiñ dre an diazez gant kudenn hêrezh dugelezh Vreizh. An daou 
c'houlenner a vije deuet, an eil war-lerc'h egile, da bediñ lez ar roue da reiñ 
he ali war an aber donañ. Galvet e vije bet an daou, klevet kement en devoa pep 
hini da lavarout, ha neuze, diskleriet e vije bet evit mat pehini a dlee bezañ 
perc'henn da Vreizh. Ar mennad-se a voe meneget adarre e Pariz, ha Yann Monforzh
a voe lakaet da reiñ e asant.

Evit kas ar gaoz lez ar roue, evelato, e oa ur reolenn da heuliañ, pe 
gentoc'h ur ragaozadenn a bouez bras da ober : ret oa lakaat an dugelezh « etre 
daouarn ar roue ».

Oc'h anzav e teuje e wir d' an hêrezh diouzh an diviz roueel, ha na vije 
ket brasoc'h eget pezh a vije aotreet gant ar roue, e kollje pep goulenner, - o 
c'hortoz an diviz, - n' eo ket e wir, hogen ar galloud da lakaat e wir da 



dalvezout. Ar galloud a rankje mont etretant gant ar roue.

Petra oa lakaat an dugelezh « etre daouarn ar roue » ?

Bez' e oa daskoriñ d' ar roue an holl gêrioù-kreñv, an holl fortarasoù, 
peurgetket ar re dalc'het gant an eil pe egile eus an daou c'houlenner. Se ne oa
ket un harz bras evit Charlez Bleaz, a oa sur da gaout ar roue diouzh e du. Evit
Monforzh e oa an diskar.

Ha lakaet oa bet da grediñ e vije neptuek ar roue, pezh a oa ken 
diwirheñvel ? Asantiñ a reas hep mar evit kaout en-dro e frankiz, hag ober neuze
hervez e blijadur.

Janed Vonforzh a bleg d' he zro.

Da zaskoriñ d' ar roue ar c'hêrioù hag ar fortarasoù e dalc'h Monforzh, ne
oa ket a-walc'h kaout asant Monforzh. Ret e oa kaout ivez hini e wreg Janed 
Flandrez, rak hi eo a c'hourc'hemenne. Dibabet he doa evit diwall he mab Yannig 
Monforzh hag evit bezañ gward dezhañ un denjentil kalonek, doujet gant an holl, 
Amaouri Klizun.

D' ar 24 a viz C'hwevrer 1342, eil Sul ar C'horaiz, Herri Malastreg, Mestr
ar Rekedoù, a zo bet meneget e anv a-raok, a zeuas ez kefridiel, a-berzh ar 
roue, da c'houlenn digant Janed Flandrez, a gemere an titl a zugez Vreizh, en em
unaniñ d' an asant graet gant he fried ha lakaat « etre daouarn ar roue » ar 
c'hêrioù hag ar c'hreñvlec'hioù dalc'het neuze gant ar re a oa diouzh he zu.

Edo an dugez e Brest d' an ampoent. Amaouri Klizun n' edo ket ganti, hogen
en he c'hichen he doa d' he skoazellañ Tangi ar C'hastell hag Herri Kaer, a 
c'houarne, an eil ar c'hastell hag egile kêr. 
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Janed Flandrez a blegas hep termal da ober kement a oa bet degemeret gant 

Yann Monforzh, da zaskoriñ ar c'hreñvlec'hioù etre traoù all, nemet war an diviz
ma vije didalvoud he asant ma teuje « he aotrou karet ha doujet Yann dug Breizh,
kont Monforzh ha Richmond » da zinac'h e hini.

An daou c'houarnour eus Brest hag « an holl bobl vunut eus al lec'h-se », 
dastumet er sulvezh-se en iliz m' en doa Herri Malastreg lennet enni rekedoù 
roue Frañs, a asantas evel m' he doa graet an dugez.

Yann Monforzh ne bleg mui.

Kredet e vo marteze e voe mall gant tud lez ar roue en em vodañ evit 
divizout ha reiñ disentez war gudenn vras hêrezh Vreizh. Ne rejont ket avat. Pa 
glevas Fulub Valois e oa bet lakaet an dugez kontez Vonforzh ken aes da zaskoriñ
ar c'hreñvlec'hioù a zalc'he, e kavas dezhañ en doa gounezet en trec'h.

E-lec'h reiñ e frankiz da Yann Monforzh, e kasas dezhañ ur mennad savet 
gant eskibien Laon ha Clermont, o taolenniñ diviz-da-zont ar roue, aozet e stumm
ur feur-emglev, da vezañ degemeret, gwiriekaet hag aotreet gant an daou 
c'houlenner.

Dre ar feur-emglev-se e oa dibourc'het kont Monforzh en un doare mezhus.

En unan eus ar pennadoù kentañ e roe da roue Frañs an holl wirioù a 
c'halle kaout war an dugelezh, en amzer-se, koulz hag ar gwirioù all a c'hallje 
kaout en amzer da zont, eñ pe e hêred ; en eskemm e promete ar roue dezhañ 5.000
lur leve-douar. Neuze, e roe d' ar roue « kement tachenn » en doa e Breizh ; 
tachennoù kevatal a vije roet dezhañ e Frañs, hervez ali prizachourien. Ar madoù
ma oa perc'henn warno e Frañs a vije lezet gantañ, er-maez a Vreizh hag Anjev. 
Ar roue a asante ouzhpenn kretaat d' e vab, ar bugel Yannig Monforzh, an 20.000 



lur e douaroù bet legadet dezhañ gant an dug Yann III.

Asantiñ d' un hevelep emglev a vije bet dizenor. Monforzh a nac'has eta. 
Dalc'het e voe e prizon gant Fulub Valois, en desped d' ar gêr roet gant dug 
Normandia ha d' ar paper-tremen.

Ar c'hreñvlec'hioù e dalc'h Monforzhiz ne voent ket lakaet « etre daouarn 
ar roue ». Monforzh a nac'has en em ziskouez dirak lez ar roue ha goulenn he ali
a-zivout abeg don an dael. Al lez n' he devoe ket da varn, hag e vanas an traoù 
evel ma oant bet diaraok.
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Eus ar c'hendivizoù ne chomas nemet an arsav-brezel skoulmet d' ar 

c'hentañ a viz Meurzh etre an div gevrenn a badas en efed betek ar 15 a viz 
Ebrel 1342.

Janed Vonforzh en em glev gant roue Bro-Saoz.

E-keit ha m' edo dugez Vreizh kontez Vonforzh o klask, en aner, ober 
emglev gant Frañs, zoken a-raok donedigezh Herri Malastreg e Breizh, he doa 
digoret kenvreutaerezh gant Bro-Saoz, a dlee bezañ frouezhusoc'h.

Ne dreizhas ket ar mor he-unan da vont da Vro-Saoz, evel ma lavar 
Froissart. Hervez an dielloù miret betek an amzer-mañ, e voe graet pep tra dre 
hanterouriezh.

O komz eus an emglevioù etrezañ ha Breizh, Edouarzh III a ziskler fraezh e
voent skoulmet gant kannaded deuet d' e rouantelezh, da skouer gant Amaouri 
Klizun, gward ha diwaller Yannig Monforzh mab kont Monforzh dug Breizh, oc'h 
oberiañ en anv ar minor ha Janed Flandrez dugez Vreizh. Pe c'hoazh, an emglevioù
a vez skoulmet etre Amaouri Klizun ha Janed diouzh un tu, ha diouzh an tu all 
gant Walter Manny, kannad Edouarzh III e Breizh. Neblec'h ne lavar ar roue bezañ
graet emglev gant an dugez he-unan, na zoken bezañ he gwelet e Bro-Saoz e 1342. 
An emglevioù-se a oa graet a-raok an 22 a viz C'hwevrer eus ar bloaz-se. An 
destenn anezho a zo bet kollet, hogen gouzout a reomp pezh a oa enno dre an 
dielloù savet evit o seveniñ.

Ken abred ha derou ar bloaz 1342, ne c'halled mui bezañ en arvar : roue 
Frañs, evitañ da gomz eus emglevioù, marc'hadoù, peoc'hidigezh, a oa mennet da 
zerc'hel Charlez Bleaz war an tron dugel, koustout pe goustout, ha da argas 
lignez Monforzh diouzh Breizh.

Evit herzel ouzh an diskar, ne oa nemet un dra d' ober : kevrediñ gant un 
difennour gouest da stourm ouzh roue Frañs. Ne oa nemet unan, ar roue Edouarzh 
III. Ret-mat oa eta da duad Monforzh en em unaniñ start gant Bro-Saoz, evit 
tagañ koulz hag evit en em zifenn. Etre an dra-se hag ar rivin e ranked dibab. 
Tuad Bleaz ha Penteür a oa en em roet da Frañs. Tonket oa tuad Monforzh d' en em
reiñ da Vro-Saoz. Arabat ankounac'haat e oa Frañs koulz ha Bro-Saoz ur vro 
estren en amzer-se.
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A zo muioc'h : bez' e kemere Edouarzh III an titl a roue Frañs, war 

zigarez e oa gwir hêr da gurunenn ar rouantelezh-se. Ne zianzave ket al lezenn 
salian, evel ma 'z eo bet lavaret a-wechoù. Hogen komprenet e veze al lezenn-se 
en un doare dibar gant ar wiraourien saoz : hervezo, e harze ouzh ar wazed 
diskennet eus ar merc'hed-se. Edouarzh III eta, niz dre e vamm Izabel da roue 
Frañs Charlez IV lesanvet Charlez Kaer, a oa hêr nesoc'h da gurunenn Frañs eget 
Fulub VI Valois, kenderv-kompez da Charlez.

Ar Saozon e Breizh.

Amaouri Klizun, adrener e Breizh evit mab Monforzh, ha mamm hemañ Janed 



Flandrez a anavezas Edouarzh III evel roue Frañs, hag a zisklerias e oant prest 
da douiñ gwazoniezh dezhañ, war an diviz ma vije difennet gant Edouarzh, evel 
pennaotrou, gwirioù e waz-lij Monforzh dug Breizh ouzh ar re a venne o lemel 
digantañ, da lavarout eo Fulub Valois ha Charlez Bleaz. Edouarzh a asantas, 
nemet ret e vije da gont Monforzh, pe ar re a zalc'he e lec'h, lakaat en e gerz 
an holl bourvezioù o doa en dugelezh, e soudarded, leveoù, tailhoù, kêrioù, 
kestell, porzhioù-mor ha lec'hioù-brezel. Teñzor dugel Breizh a dlee bezañ 
prestet en e bezh da Edouarzh, ha da gentañ, kerkent ha miz Meurzh 1342, e voe 
paeet dezhañ en arc'hant moneiz pe divoneiz mil lur sterling, en ur reiñ aotre 
dezhañ da gas moneizerien da Vreizh evit treiñ ar pikol yalc'had-se e moneiz 
saoz da vastañ da ezhommoù ar bagadoù soudarded saoz a vije kaset.

Ar roue a ziskoueze kaout c'hoant da ober ken buan ha ma c'hallje pezh en 
doa prometet evit gwir Monforzh hag e heulierien a-enep tuad Bleaz hag e warezer
roue Frañs. D' an 20 a viz C'hwevrer 1342, Edouarzh III a roe an urzh da zastum,
da baramantiñ, da bourvezañ ha da zerc'hel e porzh-mor Orwell, e Suffolk, kant 
lestr evit kas soudarded da Vreizh d' ar 27 a viz Meurzh.

Un nebeut devezhioù goude, d' ar c'hentañ a viz Meurzh, evel am eus 
lavaret, e voe skoulmet etre Janed Flandrez ha Charlez Bleaz un dreverz, a zalee
betek ar 15 a viz Ebrel adstagadur ar stourm etre an div gevrenn. Rak-se e voe 
daleet ivez disparti ar strollad listri saoz. Pelloc'h e welimp pegoulz ha 
penaos e voe graet.

Pa zilestras ar Saozon war an Douar-Bras, e oa ar brezel oc'h en em astenn
tamm-ha-tamm e-giz ur mell tangwall hag o c'hounit ouzhpenn an hanter eus 
Breizh.

An daolenn a vo treset bremañ.
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J. CONNOLLY (1868-1916)

" GOANAG ERIN " (1897)

(Kendalc'h)

REIZHAD AR C'HLAN

Heñvel e oa eta ar Reizhad Iwerzhonat ouzh an doare da welout ar gwirioù 
hag an deverioù er gevredigezh a vez gwelet tagañ ken gouez hiziv an deiz gant 
ar renkadoù ren evel « Sokialour ». Bez' e oa diazezet, sklaer eo war ar 
bennreolenn demokratel e oa graet madoù perc'hennet evit servij ar bobl ha n' eo
ket war ar reolenn a vez sentet ken hollek outi bremañ, da lavarout eo, n' he 
deus ar bobl roll all ebet da c'hoari en amzer vremañ nemet bezañ damsklaved ar 
re a zo deuet a-benn, dre nerzh pe dre floderezh, d' en em lakaat perc'henn. Ne 
soñjent ket, evel just, e tlee pep doare mad-produiñ bezañ d' ar gumuniezh ; 
met, pa dalc'her soñj ne oa nemet an douar d' ar mare-se, en devoa pouez, an 
holl vadoù all o veza didalvoud en e geñver, e welomp e oant ken sokialour hag a
c'houlenne diorroadur greantel o amzer. Ar sevenadur saoz o deus bet da stourm 
outañ a oa, er c'hontrol, hiniennelour penn-da-benn ; ha, peogwir en deus 
trec'het, e tastumomp hiziv ar frouezh anezhañ stourmoù el labouradegoù, 
koazhadurioù war dachenn ar gounid-douar, tiez evit ar re baour hag ensavadurioù
glorius all heñvel, en Iliz hag er Stad, a vez aotreet dimp ar blijadur da 
saouriñ a-gevret gant hor c'hensujidi el « lodenn genstag-mañ eus Impalaerezh 
Breizh-Veur ». Disoc'hoù ar c'hemm war vuhez vroadel Erin e kaver ur skeudenn 
anezho er gerioù faeüs-man eus Aubrey De Vere o tichekal war ar « ouenn nevez » 
a gorvoerien a ziwanas neuze :

Renerien ar Ouezeled a oa ur bobl graet den ;
Ar renerien a oa ar bleuñv, ar bobl ar wrizienn.
O alouberien, an Normaned, uhel o c'halonoù hag uhel o gwad,
A zeuas a-benn ar fin da vezañ Iwerzhoniz eus beg o blev da veg o zreid ;
Hag int, int a zo gopr-soudarded, satraped, n'eo ket tudjentil.
Ho sklaved o deus kas en ho keñver, fae ganto evit ho mistri ;
Ar stêr a gendalc'h da ruilhañ, met ar c'hlogorennoù livet gant an heol
A dremen buan, d'ar froudoù kaset dizehan.
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AR STOURM BROADEL

Divodadur « Kilkenny Federation » ( Kengevredad Kilkenny) e 1649 ha 
strewadur ar c'hlanoù iwerzhonat a zeuas da heul, a voe mammwrizienn ar 
c'hemmeskerezh er meizañ hag an diouer anat a bal sklaer ha didro en deus merket
ac'han betek an deiz a hiziv holl vuhez politikel Iwerzhon an amzer-vremañ. Hep 
ur stumm bennak a aozadur politikel ha kevredigezhel a c'hellfe bezañ un diazez 
solut evit e seveniñ er pleustr, ar youl da berc'hennañ a-stroll an douar a 
chomas, evel just, sac'het betek an amzer ma c'hello gounit un doare bennak a 
frankiz politikel reiñ tro d' Iwerzhon diberc'hennet da lakaat e plas ar 
c'hevredad kollet a veuriad meizad leunoc'h ha ledanoc'h ur vroad iwerzhonat da 
fiziad ha diwaller hêrezh ar bobl. Met p' en deus ar c'hendeuzadur dre 
sujidigezh voutin unanet ur wech ouzhpenn elfennoù a natur disheñvel ar 
gevredigezh iwerzhonat en ur vroadelezh stank e voe kavet e oa e-pad ar prantad 
o paouez tremen diwanet ur renkad nevez er vro - ur renkad, goude ma 'z eo a-
ouez d' an holl dreist-broadelour en he falioù politikel, he deus evelato 
treuzvarc'hataet gant an enebour betek degemer ar reizhad kevredigezhel estren, 
gant ar pezh a zeu da heul, diberc'hennadur hervez lezenn ar pep brasañ eus pobl
Iwerzhon hag e sujidigezh ekonomikel, evel darn eus urzhiadur naturel ar 
gevredigezh.



458

RENKAD AR VOURC'HIZIEN O TIWANAÑ

Ar vourc'hizien iwerzhonat hag a zeuas neuze war wel trugarez d' o 
lec'hiadur er gevredigezh ha d' o deskamant evel renerien vroadelour iwerzhonat,
a denne o flas dibar er vuhez politikel eus daou abeg disheñvel-krenn ha, d' ar 
c'hentañ sell, enep. Tennañ a raent o finvidigezh eus an doare ma oant deuet a-
benn d' en em silañ en ur plas e buhez kenwerzhel an « Enebour Sakson », o 
piaouañ e venozioù hag o tegemer e zoareoù betek en em ziskouez alies evel ar re
didruesañ eus an div ouenn evit kas d' e benn pellañ o galloud korvoiñ. Tennañ a
raent o levezon bolitikel eus ma vezent bepred prest d' en em lakaat, en o 
c'homzoù, eus tu ar vroadelezh iwerzhonat, ar pezh ne dalveze en o frazennadur 
nemet degas anez ar gouarnamant eus Londrez da zDulenn, ha, da heul degas en o 
godelloù pe e re o c'herent un darn eus ar goproù kannaded hag eus ar gounidoù 
tud a lezenn a oa d' ar c'houlz-se, evel bremañ, skignet e-touez ar « gCockneys 
». Gant seurt tud o terc'hel ar stur n' eo ket souezhus o dije bep tro ar 
strolladoù broadelour echuet o beaj war roc'h an taol freuz. O tegemer, evit 
kregiñ, ur reizhad kevredigezhel digenglotus gant gwellañ hengounioù ur bobl 
geltiek e tilezent buan evel dic'hallus sevenidigezh an dieubidigezh vroadel. 
Dre an ober kentañ e lakaent siel o aoter war ur reizhad diazezet war laeroñsi o
c'henvroiz, ha dre an eil e liamment o bro ouzh tonkad un impalaeriezh ma 'z eo 
stag ouzh mezhekadur ar breizherien a ren anezhi ar chañs nemeti a zasprenadur 
broadel ha kevredigezhel evit pobl Iwerzhon.

Evel digoll evit un taol trubarderezh ken anat a-berzh politikourien 
vourc'hiz e vez kinniget an « Home Rule » (emrenerezh). Dielfennañ resis ar pezh
a c'hellfe degas an Emrenerezh da Iwerzhon a zo ul labour diaes a-walc'h, 
peogwir e kompren pep hini an « dra » en e zoare hag hervez an tu ma 'z eo eñ e-
unan douget dezhañ. Ar surañ hent, marteze, hag an hini a zo da vihanañ an 
nebeutañ tro da lavarout en e enep eo ober Home Rule (emrenerezh) eus an danvez 
lezenn kinniget gant an Aotrou Gladstone. Ar c'hompezadur-se a zo an hini pellañ
en deus gellet kadarnded heñvel ouzh hini ar rener stad an Aotrou Parnell gant 
ur bagad start a c'hwec'h kannad ha pevar-ugent d' e heul, diframmañ diouzh aon 
pe vadelezh ar Frankizourien saoz. Bez' e c'heller neuze, sur, krediñ hep re a 
arvar ne vo strollad all ebet a vefe politikel nemetken, eus Iwerzhon, evit 
degas biken, sur-mat, gwellaennoù d' an dilezadenn-se dre un emglev gant hini pe
hini eus ar c'hostezennoù bras a ziwall interestoù ar renkad perc'henner saoz. 
An emrenerezh (Home Rule) a ginnige staliañ en Iwerzhon ur vodadenn lezenniñ 
evit ar c'hudennoù diabarzh, lammet gant evezh diganti an holl c'halloudoù ha 
doareoù a vez sellet outo dre asant boutin ar broioù sevenaet, evel lodenn-rik 
eus tachenn ha kargoù ar stadrenerezh ; n' he defe galloud ebet evit kaout krog 
war ar politikerezh diavaez, ar post, ar c'henwerzh, ar pellskriverezh, an 
oberiañ moneiz, ar maltouterezh hag an telloù war ar prenañ ha gwerzhañ, ar 
pouezañ hag ar muzuliañ, ar gwir da embann ha da vreouañ, hêrezh ar Roueelezh, 
pe an arme, ar verdeadurezh vrezel, ar sevel gward-bro pe ar goulenn 
emouestlidi.

459
AN " HOME RULE " (EMRENEREZH) AR STER ANEZHAÑ

An disoc'h empennus nemetañ d' ur seurt doare d' aozañ an traoù a vije bet
krouiñ en Iwerzhon un engroez a glaskerien blasoù mat hag a gargidi Stad ; hag 
int, e surentez, gopret mat o-unan a vije bet atav un harz etre ar bobl hag he 
mac'homerien. Evel doare da c'hellout lemel un darn eus e gargoù en aferioù 
diabarzh d' ar Parlamant Saoz ha lezel anezhañ evel-se dieupoc'h evit 
kenderc'hel gant e bolitikerezh a breizherezh hag a argaderezh en diavaez bro en
dije, sur, laouenaet kalonoù ar bolitikerien treuzkar o bro. Ar fed e vije bet 
ar re-se re c'henaouek evit gwelout mat e oa an degouezh evito a zo ur madober 
de lavaro morse demokrated spiswel Iwerzhon trawalc'h trugarez evitañ.

An eil danvez Home Rule a oa un tammig muioc'h demokratek eget an hini 
kentañ, ne reas eta ar gouarnamant striv ebet evit e lakaat da vezañ degemeret 
gant ar Gambr Uhelañ. Ar Strollad Frankizour Saoz - an dislealañ strollad 



politikel en Europa - en deus bepred bet daou zoare implijetañ evit distruj 
kinnigoù kasaus a adreizhadur. Da gentañ : falstamallerezh hag eneberezh disleal
; d'an eil : degemer e komzoù menoz an adreizhadur, met dilerc'hiañ dizehan e 
sevenidigezh er pleustr ha kenderc'hel e-giz-se evit un digarez pe egile betek 
ma vefe torret kalonoù an adreizherien ha diempret o aozadur. Trec'h e voe 
spered dreist Parnell d' ar c'hentañ doare ; met ar reuz politikel a zo o ren 
bremañ en Iwerzhon a ziskouez splann pegen mat eo deut a-benn an eil.
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Merzet ganto ne rae, barnet war e berzhioù mat eñ hepken an Home Rule 

nemet ober goap ouzh mennadoù broadel Iwerzhoniz, hor renerien, bourc'hizien 
anezho, o deus poaniet da silañ e spered an dud ar gredenn e talveze donedigezh 
an Home Rule koulz ha staliadur labouradegoù ha digorradur mengleuzioù, hag all,
hep dale e pep korn eus Iwerzhon. Seblantout a rae se dezho bezañ an uhelañ 
mennad meur posupl - ur gevredigezh iwerzhonat graet a implijerien o pinvidikaat
hag a labourerien o vreviñ o c'horfoù evit ur gopr sizhuniek. Met, evit chom hep
lavarout ouzhpenn, an dud a gomz er stumm-se a dle pe bezañ diouiziek en un 
doare mantrus eus diazezoù an ijinerezh a-vremañ, pe c'hoazh touellañ a-ratozh, 
evit un abeg kuzh bennak o defe int, ar re a gred enno. Dont a-benn da staliañ 
evit mat, hiziv an deiz, un ijinerezh e forzh pe vro a c'houlenn d'an nebeutañ 
daou dra ha n' eus nag eus an eil nag eus egile en Iwerzhon, ha ne c'hello morse
bezañ eus unan anezho. Kaout peadra da bourchas mekanikoù ha danvezioù krai evit
he labouradegoù eo an hini kentañ, kaout prenerien ar madoù ur wech ma 'z int 
bet produet eo an eil. Bremañ, e welomp Bro-Saoz, hag he deus kroget gant an 
ijinerezh a-raok an holl vroioù all, gwellaet he mekanikoù e-pad kant hanter-
kant vloaz d' an nebeutañ, krouet ur vroad a vicherourien stummet mat, ampart 
war bep doare ober ijinerezhel - Bro-Saoz ar binvidikañ bro er bed o vezañ kaset
mekanikoù hec'h ijinerezhioù d' un derez ken uhel a glokted ken ne c'hell ken he
bevezourien kenderc'hel d' he lakaat da vont en dro. Gellout 'ra kinnig madoù a 
bep seurt buanoc'h eget n' hell ar bed o frenañ hag o beveziñ, ha, efed eeun ar 
galloud produiñ divent-se, rediet e vez, bep toulladig bloavezhioù da lakaat, pe
evit lod pe penn-da-benn, he gwikefre da ehanañ ha serriñ he labouradegoù, 
skarzhañ he sujidi vicherour eus o labour ha rediañ anezho da gantren, lezirek 
dre heg ha marnaoniet betek ma vefe prenet ha bevezet ar madoù o deus produet 
gant tud all - o c'hlianted.

GWERZHLEC'HIOÙ STRISAET

Mirit se war ho spered ha dalc'hit soñj ivez emañ Bro-Alamagn, Bro-C'hall,
Italia, Belgia, Aostria, Rusia, pep Stad war zouar bras Europa hag Amerika, 
Indez, Sina ha Japan o kregiñ da gemer perzh en emgann ; emañ pep hini anezho o 
strivañ start n' eo ken nemetken evit pourchas ar pezh e konte a-raok war Vro-
Saoz evit pourchas dezhi, met ivez evit skarzhañ Bro-Saoz e-maez eus holl 
varc'hadoù ar bed. Dalc'hit soñj ez eo evit an holl vroioù-se kavout klianted an
diaester brasañ e tizolo an embregerezh koshañ war ar marc'had - da lavarout eo 
Impalaeriezh Vreizh-Veur - n' hell ken e glianted kenderc'hel da lakaat e 
vilinoù hag e labouradegoù da vont en-dro. Dalc'hit soñj eus an holl draoù-se, 
ha lavarit din neuze penaos e c'hello ar paour kaezh Iwerzhon, diviet ha sunet 
gwad he buhez dre bep toulligc'hwez, gant ur boblañs tost en he fezh a 
labourerien-douar ha digustum da labourat gant mekanikoù, diazezañ labouradegoù 
nevez, ha pelec'h e kavo hi klianted evit derc'hel anezho da vont en-dro. N' 
hell ket krouiñ marc'hadoù nevez. Ar bed-mañ a zo bevennet a-benn ar fin ha 
broadoù Europa a zo o toullañ o hent betek e gornioù distro ken buan ken a-benn 
un toullad bloavezhioù, d' ar muiañ, e vo bet diviet ar bed a-bezh evel 
gwerzhlec'h d' o marc'hadourezhioù.
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LABOURADEGOÙ MAC'HOMER HA KORVOER

It da welout ar c'hêrioù leun a labouradegou, ar c'hreizennoù sevel-bigi, 
ar mengleuzioù glaou, ar sindikadoù pe an Eskemmdiez e Bro-Saoz, douar bras 
Europa pe Amerika hag e pep lec'h e klevot an hevelep klemm : « Ar c'henderc'h a
vadoù e kotoñs ha lien, a houarnouriezh, a c'hlaou, a vigi a bep seurt a ya 



dreist d' ar goulenn ; ret eo dimp berraat ar maread labour, ret eo dimp 
digreskiñ gopr al labourerien, ret eo dimp serriñ hol labouradegoù - n' eus ket 
trawalc'h a glianted evit derc'hel hor gwikefre da vont en dro» . Dirak seurt 
fedoù ar broadelour iwerzhonat poellek a lez a-gostez ar prezegennoù kleuz hag a
ansav a c'hradvat ez eo dic'hallus evit Iwerzhon ober ar pezh n' hell ket ar 
broioù all ober, gant o dreistelezhioù brasoc'h, da lavarout eo, tizhout 
bleuñvidigezh an ekonomiezh dre ziazezañ ur reizhad c'hreantel en ur marc'had 
bedel ac'hubet dija gant pep seurt marc'hadourezh a c'heller ijinañ. Zoken gant 
ar gwellañ degouezhioù, zoken ma c'hellfemp dre ur burzhud bennak goloiñ parkoù 
glas Erin gant labouradegoù divent hag euzhus, gant siminaloù o tislonkañ moged 
kontammus hag oc'h ober d' an enezenn ur gwisk a wastadur huzilek. Zoken neuze, 
ha mat eo derc'hel soñj eus an dra-se, e welfemp buan e vefe ar reolennoù 
ekonomikel ganet eus ar reizhad kapitalour hor spi nemetañ da chom en hor sav 
evel broad c'hreantel e dalc'h hor gouestoni da labourat hiroc'h ha kaletoc'h 
evit goproù izeloc'h eget ar broadoù all en Europa evit ma c'hellfe hor 
bourc'hizien gwerzhañ o marc'hadourezhioù gwelloc'h marchad eget o c'hevezerien.
Kement eo se ha lavarout e vefe ret dimp dont da vezañ ar mezhusañ treitourien 
da labourerien all Europa evit kaout ur chañs d' ober eus Iwerzhon ur vro 
c'hreantel. Zoken neuze e vefe tonket ar strivoù da c'hwitañ, rak donedigezh ar 
re velen war dachenn ar genstrivadeg, diorroadur trumm ar reizhad kapitalour e 
Sina hag e Japan, o deus lakaet dic'hallus da viken e savfe ur vroad c'hreantel 
ouzhpenn en Europa.
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Forzh penaos, e lavarer, n' hon eus ket ezhomm marteze da staliañ 

ijinerezh pe d' henn esaeañ, met bez e c'hellomp d'an nebeutañ staliañ 
perc'henniezh ar gouerien war an douar hag ober eus pep den perc'henn e atant, 
lakaat pep den da vevañ, ma n' eo ket dindan e winienn-eñ hag e wezenn fiez-eñ, 
d' an nebeutañ war e barkig patatez-eñ. Da gentañ holl, e kavan seurt tra, zoken
mar deo posubl, gwall vreutaus e-keñver justiz. Ober eus douar ur vro 
perc'henniezh ur renkad a zo evidon ken direizh, pe e vefe er renkad-se un 
toullad kantadoù a dud pe un toullad milieroù. Douar ur vro a zo, ez-reizh, da 
bobl ar vro-se, ha n' eo ket d' ur renkad bennak hepken, na zoken d' ur rummad 
oad hepken eus ar bobl. Perc'henniezh prevez an douar gant ur renkad perc'henned
pinvidik a zo un direizhded e-keñver an holl gumuniezh, met ober eus ar gouerien
perc'henned ne raio nemet ledañ an direizhded-se hag hec'h aotren, peogwir ne vo
dalc'het kont ebet eus holl renkad ar vicherourien hag eus ar milionoù a dud bet
gwechall koumanantidi ha bet kaset en abeg da veli ar berc'henned vras davet 
kêrioù Iwerzhon pe en tu all d' ar mor.

(da genderc'hel.)
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F. KERVELLA

Ur studiadenn diwar-benn anvioù-lec'h Breizh

Bernard TANGUY. Les noms de lieux bretons. - I. Toponymie descriptive. - STUDI, 
niverenn 3. Un niverenn 134 fajenn, ment A5 (14, .21 cm). Skignet gant C.R.D.P. 
Roazhon, Gwengolo 1975.

Setu nevez deuet er-maez trede kaierad STUDI, un dastumadenn bet savet 
evit embann labourioù Kevrenn ar Studioù Keltiek Skol-Veur Goueled Breizh, e 
Brest. Digarez am boa bet, e niverenn 168 ar gelc'hgelaouenn-mañ, da reiñ va ali
diwar an niverenn gentañ a oa deuet er-maez. Setu ma teu betek ennomp bremañ un 
oberenn dalvoudus : kement a c'hell bezañ embannet war zanvez an anvioù-lec'h a 
vo atav deuet-mat, ken dianav eo an danvez-se d' ar pep brasañ eus an dud. 
Dedennet ma 'z on bet va-unan adalek va yaouankiz gant al lec'hanvadurezh (an 
embannadenn gentañ bet graet ganin en ur gelaouenn skiantel o vezañ dres diwar-
benn an anvioù a vez kavet enno ur ger o toareañ neuz ar vro e goueled Breizh) 
ha n' eus ket gwall bell, o vezañ savet ur studiadenn evit HOR YEZH (niv. 96 : 
Anvioù-lec'h ar vro vrezhonek, p. 5-30), ne c'helle nemet bezañ mall warnon 
gouzout petra a veze kavet a-nevez el levr-mañ. O vezañ ma ne don bet nag un 
istorour nag ur yezhour a vicher e oa, anat eo, disheñvel-kaer eus houmañ ar 
studiadenn am boa savet ; rak an doare da welout an traoù ha da zibab an danvez 
a gemm hervez an hini a embreg hag hervez ar pal a fell dezhañ kas da benn... 
Setu perak ez eo anat hon eus dirazomp bremañ labour ur « skolveuriad » o kas da
benn hag o tisplegañ an traoù war o led.

Setu perak, goude ur c'hentskrid gant an Aotrou Kelenner, e krog al levr 
gant un Digoradur o tisplegañ petra eo an anvioù-lec'h ha penaos ez eus tu da 
ober war o zro ; pelec'h ez eus tu da gavout testenioù kozh ouzh o menegiñ ha 
penaos e c'hellont bezañ bet distreset ha treuzkemmet a-hed ar c'hantvedoù...
An digoradur-se am eus kavet al lodenn wellañ eus an oberenn, pe da vihanañ eus 
an darn anezhi a zo bet embannet. Rak souezhus eo ne vije kavet meneg e nep 
lec'h eus ar pezh a vo an oberenn en he fezh. O vezañ ma 'z eus bet lakaet un « 
I » dirak « Toponymie descriptive » e c'heller krediñ evelato e teuy war-lerc'h 
houmañ rannoù all, II, III ; ha marteze pelloc'h. Ger ebet. En tu-hont da
se ez eo forc'hellek-kaer ivez an daou dalbenn, ha dreist-holl an « Toponymie 
Descriptive » -se. Ur wech gwelet an doare danvez a vez meret e-barzh, e teuer 
a-benn da gompren koulskoude e tenn ar rann-se d'an anvioù bet roet gant an dud 
en abeg d' ur perzh bennak hag a veze kavet er vro tro-dro d' al lec'h da envel,
anvioù o tennañ eta d' an natur diavaez ; ne vo ket anv eus al lec'hioù annezet 
hag a vo bet roet da anv dezho hini unan bennak bet o chom eno, na kennebeut all
o tennañ do oberiantiz an dud : ne vo ket komzet eta el levr-mañ eus anvioù o 
kregiñ gant Porzh, Milin, Ti, Kastell.. na kennebeut eus re all evel ar 
C'hroazhent, ar Vengleuz, ar Vouster, ar Vereuri, ar Prioldi, Koumanant X... N' 
eo ket eus ar sklaerañ kennebeut an talbenn « Les Noms de lieux bretons » : 
techet e vezer da gompren da gentañ anvioù brezhonek al lec'hioù (a vefe lavaret
en un doare mistroc'h, anat eo : an anvioù-lec'h brezhonek) ; da c'houde, pa 
weler menegiñ anvioù 'zo, e vijed techet da grediñ ez eo anvioù lec'hioù Breizh 
eo a zo bet c'hoant lakaat ; met pa weler danvez ar rolloù e ranker distreiñ d' 
an dalvoudegezh kentañ.
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Traoù dudius a gaver er pennadoù-digeriñ. Da skouer ma vez meneg eus ar 

parrez a vez skrivet e galleg an anv anezhi « Plouézec » tra ma vez anvet Ploueg
ar Mor e brezhoneg, ha gwelout a reer e sav an daouad-se da gozh peogwir e veze 
skrivet « Plohozec Goilou » war-dro 1185 ha « Plouoc Goilou » e 1202 ; ar pezh a
ziskouez e oa deuet neuze ar Z da vezañ diglev ; stagañ anv ar rann-vro ouzh anv
ar barrez a ziskouez ivez e ranked adalek neuze ober kemm gant ur Ploueg all, ha
ne c'helle bezañ nemet hini Treger, an hini a vez anvet Ploueg Pontreñv 
bremañ... Ha da heul e c'heller lenn diwar-benn div barrez all o tougen an anv 



Ploueg-se, an hini gentañ a zo eus eskopti Sant Brieg, hag an anv a vez kavet 
skrivet « Ploeuc » bremañ ; eben, en eskopti Gwened, a skriver an anv anezhi « 
Pleugriffet » ; an hini gentañ a veze graet anezhi « Ploec Gausson » er 
pevarzekvet kantved, hag en 1162 e vez kavet skrivet Ploehuuc, ar pezh a ro tu 
da santout e oa neuze Z o steuziañ pe war-nes ober ; an eil a vez meneget dindan
an anv « Ploe Griffet » e fin an trizekvet kantved, ha war-dro 1075 e kaver 
skrivet Pluhuduc. An H a gaver er skridoù koshañ a rofe da grediñ e vefe bet 
anvet ar parrezioù-se diwar anv un den a vije deuet da vezañ Hezeg e brezhoneg 
ledan a vremañ. Diouzh Ploueg Sant Brieg e tiskenn etrezek Ploueg Gwened ur stêr
hag a zo bet gwall zistreset an anv anezhi ivez a-hed ar c'hantvedoù : « Lié » a
vez kavet war ar c'hartennoù, met ar skridoù kozh a ziskouez e oa Eler en 13vet 
kantved, pe c'hoazh Elier. E-keñver Ploueg Griñved ez a he dourioù d' en em goll
en ur stêr all hag a zo tost da vat c'hoarvezet ken gwazh ganti : « Oust » a vez
skrivet bremañ, ha krog eur da zistagañ an anv-se evel ma vez skrivet, tra ma oa
Ou an doare reizh da lavarout an anv e galleg ; Ult eo an anv a vez kavet e 834,
hag Out e 1255. Ma vije bet komzet brezhoneg bepred a-hed ar stêr-se e vije 
anvet Aout sur a-walc'h !

E-touez an traoù souezhusañ a vez displeget er pajennoù-se em eus kavet e 
oa emdro anv ar barrez a zo bremañ « Plaintel » e bro Sant Brieg. Ha kredet ho 
pije e touge ar memes anv hag ar  barrez a vro-Leon a vez skrivet hec'h anv 
Plouneventer (hag a zo bremañ Gwiniventer evit ar vrezhonegerien) ?
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Anat eo ne vo ket kavet koulz holl zisplegadennoù an oberour. Na dreist-

holl pa skriv (p. 35) : « à l'image des villages de Canac'h-Huitel et de 
Canac'h-Cléron. Ce dernier présente, d'ailleurs, une anomalie résultant d'une 
fausse coupe. C'est une variante de Canac'h-Léron, « La colline aux voleurs, 
village de Laniscat »... Ma ! ar « fausse coupe » eo moarvat en hini diwezhañ-
mañ eo emañ hag al laeron n' o deus netra da welout e-barzh an afer ; an anv-
tiegezh Gleron avat a zo anezhañ er c'horn-bro-se (kv. an anv kozh « Glazren 
» !) ha goude Kenec'h/Kanac'h e vez distaget reizh-tre « Kleron ».

Peadra a zo ivez da vezañ en arvar pa weler (p. 17) klask displegañ ar ger
brezhonek stank gant al latin stagnum ; hag an aozer e-unan en deus santet an 
diaester pa rank goulakaat ur ger * stancum. Marteze a vije bet mat merkañ e 
talvez ar ger stank meur a dra all estreget ar galleg « étang » (lenn). Hep 
kontañ an dalvoudegezh « harz » e vez graet gant ar ger ivez en un darn vras a 
Gerne, evit envel ur ganienn.

* * *

Ar pep brasañ eus al levr (p. 49 da 130) a denn eta d' an « Toponymie 
Descriptive » hag ar c'heriaoueg a zo e fin al levr a denn hepken ivez, a vije 
lavaret, d' ar rann-mañ. Kregiñ a ra an oberour gant ur pennad diwar-benn an 
doare m' eo savet ar gerioù o-unan : gerioù kevrennek, gerioù deveret, h.a. 
Souezhus e vo kavet avat gant meur a hini an dalvoudegezh roet d'ar ger « 
collectif », disheñvel-krenn diouzh ar pezh a vez kavet el levrioù da studiañ 
brezhoneg, hag ez a betek lakaat e-barzh an anvioù en -eg, e -va, hag en -ed, en
-id, -od ha betek ar re e -lec'h, -lac'h !

Da c'houde e teu rolloù o reiñ skouerioù, dre zanvez, eus ar gerioù pennañ
a vez kavet en anvioù-lec'h. Evel ma lavar an aozer, ne oa ket tu, en ul levr 
evel hemañ, da reiñ ur roll peurglok eus ar gerioù a vez graet ganto.

Techet e vo al lenner da gavout avat n'eo ket bet dibabet atav an anvioù-
lec'h meneget eus ar gwellañ, ha kalz bet lakaet a-dreuz zoken. Aes e vije bet 
koulskoude kavout skouerioù a-walc'h ha ne vije ket re arvarus enno ar ger 
meneget. An tamall brasañ eo bezañ lakaet e-barzh ur bern anvioù-lec'h diazezet 
war anv un den ha nann war hini un dra. Mar deo gwir e toug an den alies un anv 
lec'h pe hini ur perzh bennak eus ar vro, ne c'heller ket avat lavarout e toug 
al lec'h, nevez anvet evel-se, anv ar perzh pe an dra a gaver en anv-den. Setu 
ar stad, da skouer, evit « Roz-an-Aour » Trevou Kerne (meneget p. 58) hag a zoug
kazi-sur un anv-den, « Naour » o vezañ stankik er c'horn-bro-se. Kement all a 



c'hellfed lavarout diwar reoù hag a gaver p. 59 : « Linihouarn » ha « Mane 
Talhouarn » a zo enno un anv-den, hag al lec'h kentañ a zo da vezañ lennet Lin 
Nihouarn, ma kemeran skouer war an anv Kernihouarn a gaver e panez Dirinonn. Hag
er barrez-mañ e kaver en hevelep karter un anv all hag a ya a-enep ar pezh a 
gaver (p. 61) diwar-benn an anv Uzel a gaver e Tremel (hep kontañ ar barrez a 
zoug an anv-se) hag hennezh eo Lannuzel hag a vez distaget fraezh ennañ ar Z (pe
s blot), hag a ziskouez ez eo bet « Uzel » un anv-den, evel m' eo deuet Lannuzel
da vezañ unan ivez diwezhatoc'h. Ma 'z eo gwir ez eo al « laez » eo a gaver er 
ger Pellae meneget er memes pajenn, arabat e ve ankounac'haat ez eus ivez un 
anv-den Lae anavezet-mat (pa ne ve nemet evit bezañ hini oberour Bilzig ») hag 
ez eo an anv-se hag a zispleg ar gwellañ anv parrez « Le Leslay ».
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Ul lizherenn a re a c'hell bezañ kasaus, kavout a ra din koulskoude eo ar 

pezh en deus lakaet an oberour er gerioù Benn ha Brenn (p. 62-63) ; evel reiñ 
dezho talvoudegezhioù resis evel « pointe, bout » evit ar c'hentañ hag a vez 
tostaet evel-se re-holl ouzh bann (ben avat a drofe e ban e Gwened) hag ouzh 
penn, hag e weler, en enep, an anv e Penn e-kichen eienenn ur stêr (Penn Leger 
da skouer) hag an anv e Ben e-kichen ar genoù (Benaven, Benoded..., hag an 
distagadur « Belleger » gant tud ar vro a rofe da grediñ e vefe e gwirionez Ben 
Leger anv ar gêr a vez skrivet « Bec-Léguer »). P. 85 e kaver : AVEN, AVON, « 
rivière », ar pezh a c'hell bezañ, ha degemeret e vez ivez ez eo an anv douget 
gant stêr-Aon ; nec'het e vezan koulskoude o welout B. T. o tostaat ouzh an anv-
mañ ur ger galianek * abonas. Koulz an distagadur bremañ ha skritur kartular 
Landevenneg a laka anat emañ hor ger Aon kalz tostoc'h kar d' ar ger « amnes » 
eget ne vije ouzh ar ger galianek-se ; ar ger amnes e-unan o vezañ lakaet da 
vezañ ur ger latin, daoust ma vije tu da grediñ ne deo nemet latinekadur ur ger 
all bennak. Lavaret e vez alies, ha gwir ez eo moarvat, ez eo an anvioù stêrioù 
ha menezioù eo a zo bet ar padusañ. N' eus forzh penaos e tiskouez ar stummoù 
kozh e e tleer skrivañ Aon, ha neket Avon, anv ar stêr. En tu-hont d' an daou 
skouer roet  gant B. T., e c'heller c'hoazh menegiñ unan all hag en deus an 
hevelep talvoudegezh : « Antrain » e bro Roazhon hag a vije bet, hervez T. 
Jeusset, roet dindan ar stumm Intrammum en 11vet kantved, hag a vije bet bremañ 
eta « Entraon » pe « Etraon » e brezhoneg. Pendra a zo ivez d' en em c'houlenn 
hag-eñ ez eus ur gerentiezh bennak etre Aon hag aven.

Kalz a vije da lavarout c'hoazh moarvat diwar-benn anvioù hag a zo bet 
lakaet dindan talbennoù all eus al levr, evel KALL, KARN, KAZEL, KELORN, NANT ha
re all c'hoazh... Met peadra a zo da chom sabatuet pa weler ar meskaj a gaver 
(p. 68 da 73) war zigarez ar stummoù disheñvel bet kemeret gant ar ger kozh 
knec'h (hag a droas goude e nec'h ha krec'h, ha trec'h ivez, hep delc'her kont 
eus an adstummoù lec'hel). Met lakaat KENEK pe pe KANAK en o zouez a zo evel 
lavarout e krog ar ger tad-kozh gant TAK, ha bezañ a-du gant ar re a skriv « La 
Ninon » an anv Lanninon. 

Evit klozañ, eta, ez eo ret din anzav ne gaver ket el levr-mañ un diverrañ
eus kudenn an anvioù-lec'h breizhat, o vezañ ma n' eo ket frammet start a-walc'h
evit se ; ne deo ket kennebeut ur studiadenn o tegas traoù nevez (nemet marteze 
en digoradur) a dalvezfe da glokaat ar pezh a anavezer. Dav eo kemer oberenn B. 
Tanguy kentoc'h eta evel ur steuenn laosk a-walc'h gouest da atizañ ar 
glaskerien all da vont donoc'h er studi, ha pa ne ve nemet evit klask diluziañ 
ar c'hudennoù a zegas war-wel.

467
Mat eo moarvat en em ziazezañ war ar stummoù skrivet. Evit ar c'hantvedoù 

tremenet zoken n' eus nemeto. Rolloù an INSEE avat a zo pell eus bezañ savet en 
un doare skiantel, ha meur a wech e kaver enno ar memes anv-lec'h skrivet e daou
zoare disheñvel ha bet kemeret evit daou anv (ha talvoudus e vije ivez sevel 
roll al lec'hioù annezet bet dilezet a-raok 1946, ha n' emaint ket eta dre se er
rolloù. Evit o adkavout e vije ret furchal e paperoù an tiez-kêr). Meur a wech 
koulskoude e vefe a-walc'h mont war al lec'h evit gouzout penaos e vez distaget 
e gwirionez gant ar re a gomz brezhoneg, en ur ziwall, anat eo eus 
distresadurioù ar yezh komzet, ar pezh a lavar e vo ret selaou mat, hag ouzhpenn
un den. En ur ober evel-se, da skouer, ne vije ket bet kavet (p. 114) Koad ar 



Poulin Loperc'hed meneget evel ma vije bet Koad ar « Poull Lin » ! Gouzout a ran
n' o devez ket an holl dalc'husted Alan ar Berr pa reas e enklaskoù war anvioù 
an aodoù, pe war anvioù ar pesked. Aesoc'h eo avat evit ar pezh a sell lec'hioù 
diabarzh ar vro. Hag un divrazañ a c'hellje bezañ graet, e meur a lec'h, gant 
studierien yaouank da vare ar vakañsoù, pa na ve ken. Kuit da unan barrekoc'h da
ober goude al labour kroueriañ ha da gas da benn, diouzh ret, enklaskoù donoc'h.

Dudius e vo moarvat, anavezout evezhiadennoù disheñvel war an hevelep danvez...

* * *

Diwar-benn an anvioù-lec'h

Embannet ez eus bet nevez zo ul levr e anv « Les noms de lieux breton. - 
I. Toponymie descriptive », gant Bernard Tanguy, e dastumad Studi (niv. 3). Ur 
studiadenn enni 134 pajenn gant kalz a anvioù-lec'h (un 3 000 bennak). Renket 
int dindan ar gerioù brezhonek a vefe savet an anvioù-lec'h diwarno. Ur si : 
roet e vez evel-se mesk-ha-mesk anvioù a zo sklaer o zalvoudegezh gant re all 
kalz arvarusoc'h o etimologiezh. Ur si all : ur ger brezhonek a zo dezhañ meur a
dalvoudegezh ; an aozour avat na vir nemet unan. Renkañ a ra, da skouer, dindan 
« Le sol - Composition » ar ger « HOUARN pl. HERN, " fer " » ha reiñ a ra Coët-
er-Houarne, Linihouarn, Mané-Talhouarn, Coat-Bec-Houarn, Le Nouarnec. Hag eñ eo 
ret lenn « houarn » pe « Houarne » (anv den) er skouer gentañ ? Talhouarn a zo 
un anv-den. Le Nouarnec a c'hell bezañ ivez un anv-den (sl. Lanhoiarnuc).

Evel-se e kaver traoù reizh ha traoù amreizh - ha direizh. Treiñ karantez 
gant " gratteron " a zo reizh, met hag-eñ ez eo ster ar gêr en un anv evel Parc-
ar-garante ? Renkañ dindan « Gwenan, van. Guren, Gueren " abeilles " » an anvioù
Poulguénan, Croas-Guenanen, Le Guenanec a zo disoñjal an anv-den (hag anv-sant) 
Gwenan ! Ha petra soñjal eus Brangurenne (notet Brenguezrin en XIIIvet k.) ! Bez
e vefe tu reiñ kalz, kalz re a skouerioù all.

Gwir eo ez eo diaes sevel ur seurt labour, dreist-holl o vezañ ma pled 
gant kalz a anvioù kêriadennoù bihan, parkoù, na ouezer ket o distagadur nag o 
stummoù kozh. Evel m' emañ e talvezo labour Tanguy da lakaat an dud da glask 
pelloc'h. Evezhiadennoù talvoudus a gaver en e levr met re arvarus eo kalz a 
skouerioù. Gwelloc'h e vije bet, d' am soñj, lakaat un 300 anv bennak (ha neket 
3 000 !) hag o studial gwelloc'h.
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Diwar-benn an anvioù-tud

Ma n' eo ket disi levr B. Tanguy ez eo koulskoude ul levr dispar keñveriet
gant unan all anvet « 5 000 patronymes bretons francisés » (sik!) ha savet gant 
Marcel Divanach. Levr Tanguy a vo talvoudus evit an dud a studi an anvioù-
lec'h ; levr Divanach avat a zo ul levr hep talvoudegezh. Reiñ a ra ur roll 
anvioù tud ha dirak pep hini anezho e droidigezh e galleg. Kement a fazioù a zo 
ennañ ken n' ouzon ket penaos ober un « dibab » ! Riou a zo « froid » evel just 
ha Rio « avorton » (perak ? en abeg d' ar ger oriav ?). Rioual a zo « frigide 
»... ha Rivoal « roi chauve »... Tanguy a zo « chenet, canine » (soñjal e ki-tan
hag e dant-ki moarvat !). Le Bars a zo « Paroisse, Barde » (lenn ar 
barre(e)z !). An « oberour » ne oar ket galleg mat zoken (sellout ouzh titl e 
levr) ha reiñ a ra « Blosse » (ger eus galleg Breizh = polos) evit Le Boles, Le 
Polies (lenn polez). Bolze a zo « voûté », ha Bolzer a zo... « envoûteur » !

Bravoc'h zo : komz a ra eus e « confrère » (?) Gourvil hag eus e levr « 
Noms de famille de Basse-Bretagne », en deus talvezet dezhañ. Moarvat n' eo ket 
aet Divanach betek penn al levr, e-lec'h ma ro Gourvil ur skouer eus an 
diaesterioù a gaver : Bizouarn, a lavar, a zo troet aes gant « doigt de fer » 
met kement-mañ a zo disoñjal ar stumm kozh Bud-hoiarn en IXvet h. (= buz-
houarn). Kemerit levr Divanach : « Bizouarn » - « doigt de fer » !



Tu a vefe c'hoarzhin met gwerzhet e vo al levr hag e teuio tud da lavarout
deoc'h : « Ya, aotrou, Riwall a dalvez « frigide » ! Kement-mañ am eus lennet ! 
».

Gwennole ar MENN.

DEIZIADUR GODELL 1976
An dek 10,00 lur
Ne vez ket gwerzhet a-unanoù
Distaol 1 /3 evit un niver bras
Kasit ho chekenn gant ho koulenn da R. HUON
2, Venelle Poulbriquen, Brest - C.C.P. Rennes 1629-14



NOTENNOÙ

Hor Mignoned 

Mikael AODIG hag e bried, Tudual ha Morwena, a zo laouen o kemenn deoc'h 
ganedigezh GWENN, d' an 30 a viz Gwengolo, e Massy (91300).

Hor gwellañ gourc'hemennoù.

Kañv

D' an oad a 44 vloaz, ez eo aet da anaon Gerard VERDEAU, rener " Breiz santel " 
abaoe 1953. Trugarez dezhañ e oa bet adsavet ouzhpenn ugent chapel diskaret 
tamm-pe-damm. Koll a ra hor bro ur stourmer feal, leun a feiz hag a zalc'husted.
D' e dud, hor c'halonekañ gourc'hemennoù-kañv.

Marv Eamon De Valera

D' an 19 a viz Eost ez ae da anaon Eamon de Valera hag en deus pouezet kement 
war vuhez politikel bro-Iwerzhon. Da c'hortoz testennoù all, kounaomp e oa bet 
embannet ganeomp e 1949 (" Al Liamm " niverenn 12/13) ur buhezskrid fonnus hag 
en niverenn 120 diwar-benn Iwerzhon ul luc'hskeudenn anezhañ. War niverenn 50 
Dihun (Here 1975), stagadenn vrezhonek da vBreiz niv. 205, ez eus bet embannet 
ur pennad dudius ha skeudennaouet war ar rener kozh.

Profoù

MIZ GWENGOLO : 
B. Poirier, 35 lur ; D. Jouve, 5 ; L. Dorval, 15 ; E. Coin, 5 ; A. Guillon, 80 ;
Y. Bouessel du Bourg, 30 ; L. Guervenou, 5 ; D. Luec, 15 ; G. Monroy, 5 ; A. M. 
Trellu, 30 ; J. Perrot, 5. 
- War un dro : 324 lur.

MIZ HERE : 
J. Le Carrer, 15 lur ; H. Piette, 5 ; Y. Gourves, 5 ; C. Moreau, 4 ; F. Favreau,
15 ; R. Ansquer, 35 ; M. Le Cam, 40 ; D. O'Laoghaire, 10 ; Y. Bouessel du Bourg,
30. 
- War un dro 159 lur.

6 350,01 lur hon eus bet abaoe derou ar bloaz. Bennozh Doue d' an holl !
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Lizhiri 

Digant Ph. C., Savannakhet :

« ... Kas a ran deoc'h ur chekenn 40 lur, ha me soudard. Me a gompren 
brezhoneg, met n' on ket evit e gomz, dre ma 'z on gall, ha ne vevan ket e 



Breizh. Koulskoude esaeañ a ran araokaat o teskiñ ho yezh. »

Digant R. G., Wellesley, Massachusetts, Stadoù-Unanet :

« ... Pa 'm bo ur momed bennak e karfen skrivañ ur pennad diwar-benn ar 
pezh a vez graet amañ gant an Indianed evit derc'hel bev o yezh hag o sevenadur.
»

Digant L. B., Roazhon :

« ... E-keñver danvez an testennoù e karfen kavout e-barzh Al Liamm un 
tamm muioc'h a brederouriezh e-giz hini Maodez Glanndour, hag un tamm nebeutoc'h
a varvailhoù, zoken ma 'z int dudius. Gwir eo ez eo diaes reiñ da bep hini pezh 
a blij dezhañ.

An notennoù a zo un dra vat, pergen ar re a rent kont eus levrioù ha 
pladennoù. »

Digant an Itron Pleiber, Poullc'hazeg,Ploueskad :

« Aotrou rener,

Trugarekaat a ran ac'hanoc'h da vezañ degaset din Al Liamm miz Mae. Lennet
em eus gant ar brasat plijadur pennad-skrid an Tad Pleiber, va mab, misioner e 
Ceylan, diwar-benn enezenn Sri Lanka. Met meur a c'her n' em eus ket komprenet, 
ar gerioù-se n'int nag implijet nag anavezet e bro-Leon. Divinet em eus 
koulskoude ar pezh o doa c'hoant da reiñ da anaout.

Mil bennozh, Aotrou Rener ha trugarez.»

Digant P. D., 54500 Vandoeuvre :

« Skrivañ a ran deoc'h peogwir ec'h omp un nebeut reoù yaouank amañ e 
Nañsi, Breizhiz holl, hag o deus c'hoant aozañ un diskouezadeg diwar-benn 
Breizh, he fobl hag he yezh. Prestet e vo dimp ur sal gant an ti-kêr, siwazh an 
danvez da ziskouez a vank dimp...

Aozet 'vo an diskouezadeg e penn kentañ miz Genver ; ezhomm hon eus 
dreist-holl eus danvez diwar-benn istor Breizh hag ar yezh. Mar doc'h a-du evit 
prestañ dimp un dra bennak...

Digant J. J., An Oriant 

« ... Evidon-me, me ' zo distroet d' an Oriant. Eur an distag-labour a zo 
sonet evidon a-c'houde daou vloaz 'zo. Neoazh, goulennet e vez ganin ur pennad 
pemdeziek diwar-benn istor ar c'hornad, e galleg, ha pep gwener e vez embannet 
ganeomp el " Liberté " ur c'hard-pajenn " Etrezom é Brehoneg " ha kement-mañ a-
c'houde dek vloaz 'zo. Lakaet e vez e-barzh ur pennadig diwar-benn doareoù pe 
tud an amzer-mañ, ar bed evel ma ya, kontadennoù, danevelloù, pennadoù-
diduellañ, pennsonennoù, pep tra e parlant an dud eus amañ, netra e brezhoneg « 
kador », rak den ne lennfe. N' eus nemedon o terc'hel ar bluenn. Sinañ a ran 
amañ Mabedad.
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A-hend-all, skol vrezhoneg a vez ganeomp e " Kelc'h er brehoneg béo " (K B

B ). Pevar mestr-skol a ra o gwellañ da zeskiñ brezhoneg Bro-Wened pe ar C'h/K 
L.T. d'an dud yaouank evel d'ar re gozh, rak bout a zo deskerien a bep oad. Em 
eus ouzhpenn d'ober skol e Skol-di Sant-Loeiz (div eur pep sizhun).

Setu aze penaos emañ an traoù ganeomp en Oriant, hep komz eus an tolpoù, 
eus ar pardonioù kempennet deomp e brezhoneg penn-da-benn, d' ar prezegennoù a 
gasomp eus an eil skol d' eben, pe da re yaouank ar c'helc'hioù pa vez goulennet
ganeomp. Labour, siwazh ! a zo d' ober. Ne spletomp ket !



Neoazh, er bloaz-mañ, soñjet omp da gas pelloc'h : mar gellomp, savet e vo
un emglev etre gwenedourien, un dra bennak evel an TRI B, savet a-raok ar brezel
gant Loeiz Herrieu : " Brediéh er Brehoneg Béo ", evit lakaat an dud da reiñ liv
ar brezhoneg d'o festoù ar muiañ gwellañ. Speredoù an dud a zo o treiñ a-du, 
trugarez Doue ! Gwelet hon eus, en hañv diwezhañ, tud o lakaat o beleien da 
vonet war an hent o deus bremañ ar c'hoant da gemer : hag evel-se ez eo bet 
gwelet paotred ha merc'hed o lakaat o dilhad breizhat evit mont d' ar pardon ha 
da zougen ar banieloù. Er Gemene hag e Lokmalo e oant tost da bemp kant gant o 
gwiskamantoù pourlet da Ouel Maria Kreiz Eost. A-c'houde hanter-kant vloaz ne oa
ket bet gwelet kemend-all ! Ha brezhoneg ganto penn-da-benn en iliz, ha sonennoù
ar vro gozh en-dro d' an taolioù. Fiziañs hon eus e vint niverusoc'h a-benn ur 
bloaz. Dav eo eta derc'hel d' al labour daoust dezhañ bout rust alies... »

Lizher e gwenedeg lakaet e K.L.T.G.

Deiziadur Godell Al Liamm

Deut eo er-maez deiziadur godell Al Liamm evit ar bloavezh 1976. Ar priz a zo 10
lur an dek. Evel bep bloaz e kaver war lod bruderezh evit " Al Liamm ", lod all 
ez eo gwenn o c'hein en doare ma c'heller skrivañ warnañ ar pezh a garer, ha war
lod all e kaver ar meneg " Bloavezh mat " en doare ma c'hellont servij evit kas 
hetoù mat d'an dud. Ar skeudenn a zo un daolenn gant hor mignon Langleiz (Doue 
d'e bardono !). Dav eo resisaat pere a fell deoc'h kaout.

Kasit diouzhtu ho chekenn gant ar goulenn warni da Ronan Huon - c.c.p. 1629 14 
Rennes. Distaol adalek 50 skouerenn.

879 Koumananter 

E dibenn miz Du ez eo bet tizhet an niver-se, an uhelañ hon eus bet biskoazh. Al
lennerien nevez deut en daou viz diwezhañ a zo dreist-holl eus Bro-Leon hag en o
zouez e konter skolidi Yann Desbordes. Trugarekaat a reomp a wir galon 
skoazellerien Al Liamm a gav koumananterien nevez. Pegoulz e vo tizhet mil 
koumananter ?
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Niverennoù kozh " Al Liamm " da brenañ

Prenañ a c'heller an niverennoù meneget da heul :
- 1, 4, 5, 6, 29, 43, 53, 63, 65, 67, 69 betek 169 (nemet an niverennoù 98 ha 
100 hag a zo diviet)

Priz an niverennoù a zo :
- 1, 4, 5 : 4 lur pep hini ;
- an niverennoù all : 7 lur pep hini (nemet an niverennoù 65,  116, 151 hag a 
goust 9 lur pep hini, an niverenn 166-167 hag a goust 12 lur).

Tu a zo a-hend-all da gaout ar bloavezhioù klok-mañ evit 40 lur pep hini :
- 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) ; 72 (150- 155) ; 73 (156-161) ; 74 (162-167).

E-touez an niverennoù o chom e gwerzh, menegomp ar re a zo enno pennadoù diwar-
benn skrivagnerien aet da anaon : niv. 73 (Jord ar Mee), 99 (Abeozen), 112 ha 
113 (Jarl Priel), 115 ha 116 (Yeun ar Go), 121 (Marsel Guieysse), 123 (Yann 
Ezel), 129 (Teo Jeused), 138 (Kerlann), 150 (Arzel Even hag Armañs ar C'halvez),
151 (Youenn Drezen), 157 (Tangi Malmanche), 159 (Herve ar Menn), 171 (Langleiz).



An niverenn 142, savet en enor da Roparz Hemon, a chom e gwerzh ivez, koulz hag 
an niverenn gouestlet da Vro-Iwerzhon (120).

Adalek an niverenn 146 he deus embannet Al Liamm ez-reoliek (nemet en niverennoù
151, 156, 171) lodennoù Istor Breizh LA BORDERIE troet e brezhoneg gant Roparz 
Hemon.

Ar goulennoù a zo da ober da : P. Le Bihan, 16, rue des Fours à Chaux, 35400 
Saint-Malo, c. c. p. 5349-06 Paris. - An niverennoù a vez kaset kuit a vizoù.

Embannadurioù Al Liamm 

War-lerc'h " An Deiz-ha bloaz " gant Youenn Olier ha " Romant ar Roue Arzhur " 
gant Langleiz, setu daou levr pouezus all ha peurwerzhet a-bell 'zo o paouez 
dont er-maez : " Mari Vorgan " romant kaer Roparz Hemon hag eñvorennoù saourus 
Jarl Priel " Va Zammig Buhez ".

Pezh-c'hoari diwezhañ Tangi Malmanche " Ar Baganiz " a zo ivez dindan ar wask 
hag e c'heller e rakprenañ adalek bremañ d' ar prizioù-mañ : 20 lur franko war 
baper boutin e-lec'h 28 diwezhatoc'h, ha 25 lur war baper kaer e-lec'h 32.

Emaomp ivez o prientiñ adembannadur " Yezhadur bras " Kervella, romant Youenn 
Drezen " Itron Varia Garmez " ha tri levr skeudennet hag e liv evit ar vugale.

En ur brenañ diouzhtu e sikourit hon embannadurioù. Trugarez en a-raok. 
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Emvod Kelennerien ha Skolidi Skol Ober 
(Roazhon, 16 a viz Du 1975)

Ar wech kentañ oa da Skol Ober (Skol dre lizher krouet e 1932 gant M. 
Gourlaouen, Y. Kerlann, A. Keravel, D.K. Kongar, hag unan bennak all...) bodañ 
ar gelennerien hag ar skolidi war un dro. Ar skol a gont 28 kelenner ha war-dro 
1 270 skoliad.

War-dro 10 eur en em gavas en " Oaled al Labourerezed Yaouank ", ur 14 kelenner 
bennak evit eskemm o mennozioù diwar-benn an doare ma vez kaset ar Skol en-dro, 
gwelout ar pezh 'zo gwan ha degas gwellaennoù.

Merenn a-gevret evit ma c'hellfe kelennerien ha skolidi ober gwelloc'h 
anaoudegezh an eil gant egile. Goude pred emvod evit an holl. Er sal voe gwelet 
taolennoù o reiñ un alberz eus buhez ar Skol, ha war un daol un toullad levrioù 
evit diskouez d' ar skolidi ar pezh a vez graet war dachenn an embann. Niverus e
oant deuet hag a bep lec'h (Bro-Naoned, Pariz, Tours...). Skol Ober he deus 
skolidi e " Bro-C'hall " a-bezh hag en estrenvro.

Gwelet 'zo bet e oa ar skoilh brasañ evit ar skoliad chom en e-unan en e gorn. 
An abeg bras ma tilez kement a skolidi goude un toullad kentelioù. Pourchas 
levrioù pe bennadoù aes d' ar skolidi adal ar gentel 20 (C. E. Roparz Hemon), 
evit aprouiñ o ampartiz a vefe un dra d' ober ivez. Klask lakaat an eil d' ober 
anaoudegezh gant egile evit ar re a zo o chom er memes korn-bro a vefe un dra 
vat ivez.

Un devezh plijus ha kalonekaus kaset mat en-dro gant an Itron de Bellaing hag an
Ao. Bouessel du Bourg, o daou skolidi gozh eus Skol Ober.

Y. D., bet skoliadez Skol Ober.



Deiziataer 1976 Skol an Emsav 

Un doare dreist d' en em zieubiñ er pleustr eus pouez mac'hus ar yezhoù estren o
vougañ hon hini a zo krouiñ ha strewiñ binvioù e brezhoneg o klotañ gant 
ezhommoù ar vuhez a vremañ. Trugarez da Skol an Emsav, e c'hellomp abaoe daou 
vloaz endeo ober gant un " agenda " brezhonek aes ha plijus.

Deut eo er-maez deiziataer Skol an Emsav evit ar bloaz nevez. Ret d' an holl 
emsavidi hag izili an hall gevredigezhioù breizhek ober implij anezhañ.

Ar skouerenn : 7,00 lur (+ 0,60 evit ar mizoù-kas)
10 skouerenn : 50,00 lur (+ 2,00 evit ar mizoù-kas)
Kasit ho chekenn hag ho koulenn da : Skol an Emsav, B.P. 1 -
22720 Plijidi.

Kemennet gant Kuzul ar Brezhoneg

E-kerz ar vodadeg-vurev dalc'het e Gwengamp d' an 8 a viz Du 1975, eo bet 
divizet kement-mañ :

Pa weler bremañ un nebeut tud oc'h ober gant ur skritur nevez, hag o tegas
evel-se muioc'h c'hoazh a strafuilh, e ro Kuzul ar Brezhoneg da c'houzout ne 
c'hell ket bezañ a-du gant un doare-skrivañ n' eo ket deut dre hent ar 
c'hendiviz hag ar c'henemglev. Ken na zeuio ur gwir emglev, e c'houlenn Kuzul ar
Brezhoneg digant an holl, kenderc'hel d'ober gant ar peurunvan savet diwar 
kendivizoù 1941.
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Ur staj war ar maez gant Skol an Emsav

Ar brezhoneg n'eo ket un " OVNI "... Techet e vefe an nevez-vrezhonegerien d' 
hen disoñjal. Ar gwellañ doare da zeskiñ ur yezh a zo mont da vevañ e-touez an 
dud a ra ganti, kement-se a zo gwir evit n' eus forzh petore yezh nemet ur yezh 
varv e vefe. Met ur yezh vev eo c'hoazh ar brezhoneg ha ret eo d' ar 
c'hallegerien o teskiñ brezhoneg mont d' ar akol gant ar vrezhonegerien a-
vihanik. An hentenn nemeti eo da zistagañ reizh ar yezh ha da c'houzout ober 
ganti. Setu ar soñjoù o deus va lakaet da gemer perzh er staj aozet gant Skol an
Emsav war ar maez e Bro-Dreger.

E Plouared ez on chomet da labourat eta e-barzh ur " menaj" e-kerz pemzektez. 
Dastum avaloù-douar dreist-holl, met ivez ober war-dro al loened, boueta anezho,
troc'hañ maiz evito, setu al labour a oa d' ober d' ar c'houlz-bloaz-se. Poaniañ
a-gevret gant ar gouerien a zo un doare mat evit bezañ degemeret en o zouez. 
Evel-se e kemer perzh ar stajiad e buhez an dud ha ne vez ket sellet outañ evel 
ouzh un istrogell estren, un " otonomist " bennaket ha n' en deus ket c'hoant da
lousaat e zaouarn.

E-doug ar pemzektez-se em eus merzet un emdroadur en emzalc'h ar familh ma oan o
vevañ enni. Da gentañ e oa souezhet un tammig an dud oc'h en em gavout gant unan
en doa traoù da zeskiñ ganto hag int ken dizesk war o yezh. Met tamm-ha-tamm e 
voe tu da luskañ un eskemm mennozioù gwirion a-zivout danvezioù liesseurt. 
Diwar-benn ar brezhoneg, e voe toullet kaoz dreist-holl eus ar " gwir vrezhoneg 
", an diforc'hadoù etre ar rannyezhoù, kelennadurezh ar yezh hag hec'h amzer-da-
zont. En em lakaet o deus a-nebeudoù da strivañ evit lemel diouzh o yezh ar 
gerioù gallek a baote betek re e-barzh. Lakaet e voe peurvuiañ ar pellwel da 
devel e-pad ar predoù. Lakaet e voe ar bugel yaouankañ d'ober gant ar brezhoneg 
hag eñ boas da respont e galleg peurliesañ. Evit ar re yaouank e voe va 
donedigezh en o zouez un darvoud a emskiantas anezho eus pinvidigezh ha kened o 



yezh, hag ivez eus he gwanderioù. N' o doa ket merzet kement-se a-raok, dre ma 
oant kustum d'ober gant ar brezhoneg digudenn. Muioc'h eget o zud marteze o deus
taolet pled ouzh ar yezh a gomzent met muioc'h kustum e oant da vont d' ur yezh 
d' eben ha daoust d' o strivoù e oa laoskoc'h o yezh ha leun a c'herioù gallek. 
Ar re yaouank koulz hag ar re gozh a oa lorc'h enno pa veze goulennet diganto 
anv un evn pe hini ur blantenn bennak, ur wezenn, pe me 'oar me. Kustum e oant 
deuet da c'houlenn evit ur ger a rae diouer dezho pe evit ur ger damvrezhonekaet
ar ger implijet em c'horn-bro. Souezhet on bet ivez o verzout o doa paket hep 
gouzout dezho un nebeut troioù-lavar din ne oant ket boas da implijout.
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Evidon-me eo bet frouezhus-kenañ ar staj evit an distagadur hag ar frazennadur 
dreist-holl. N' eus ket gwelloc'h doare da dapout ar pouez-mouezh, da zeskiñ 
troioù-lavar ha koñchennoù a bep seurt ha memes da gompren gerioù e oan boas da 
implijout a-raok hep gouzout resis ar ster a oa ganto. Un dra vat eo ouzhpenn 
poaniañ gant al labourerien-douar evit o anavezout gwelloc'h, kompren o 
c'hudennoù, eskemm mennozioù war ar gounezerezh, ar politikerezh, ar 
greanterezh, an adlodennañ h.a. Evit an dud ha n' o deus ket ar chañs da vevañ e
" paradoz an natur c'hlas " eo bet sur a-walc'h ar staj-se ur skol dispar. Bezañ
tostoc'h d' an natur, deskiñ anvioù ar gwez hag ar plantennoù a vez gwelet 
bemdez war ar maez (anvioù anavezet e galleg alies hep gouzout petra int...) hag
a-benn ar fin bevañ e brezhoneg, setu pezh o deus graet ar stajidi.

Met evel just eo ret lec'hiañ mat an traoù. Ar brezhoneg a vez komzet e Bro-
Dreger a zo ur yezh brav c'hoazh met war ziskar ez a. N'eo ket un trefoedach (n'
eus forzh penaos n' eus anezho nemet evit ar vourc'hizien) met breinoc'h-breinañ
e teu da vezañ gant ar gerioù gallek a ya digemm e-barzh. Mui-ouzh-mui e vez 
implijet gerioù gallek zoken e lec'h reoù all anavezet mat e brezhoneg (sifroù, 
mizioù, loened memes). Anat eo ez a war baouraat ar yezh pa vez keñveriet 
brezhoneg ar re gozh gant hini ar re yaouank. N' eus ket da souezhañ dirak 
kement-se. N'o deus bet an dud-se tamm deskadurezh ebet war o yezh (war-bouez ar
c'hatekiz evit reoù 'zo) ha muioc'h-mui e teu ar galleg da vestr peogwir ez eo 
yezh an armerzh. Mui-ouzh-mui galleger e teu an endro da vezañ. N' eus ken nemet
sellout ouzh an darempredoù etre ar beizanted hag ar vourc'hizien, pe c'hoarzhin
eus emzalc'h " itronezed " ar vourc'h a ra fae war ar brezhoneg pa ouzont 
anezhañ koulskoude. War gil ez a ar brezhoneg gant an doare da vevañ a yae 
gantañ. Chomet e oa yac'h evel dre vurzhud en ur bed kloz, hogen bremañ, e-maez 
eus ar skol, dilezet gant an iliz, deuet da vezañ ur skoilh evit mont tre er bed
arnevez gallekaet a-vremañ, n' eo ket souezh e teufe laoskoc'h ar yezh taget 
ouzhpenn gant ar skinwel hag ar skingomz. Bruzunadur, diempradur ar gevredigezh 
henvoazel an hini eo. Arabat en em douellañ, n' eus plas ebet evit ar brezhoneg 
e buhez c'hall an dazont nemet gant dispac'herien e vefe.

Pal ar stajoù war ar maez a zle bezañ eta klask tennañ ar pep gwellañ eus 
pinvidigezh ar brezhoneg komzet, ha dreist-holl eskemm mennozioù gant ar 
venajerien a-benn diskar ar gwengeloù. Evit gwellaat e yezh e rank ar stajiad 
teurel pled ordinal ouzh pezh a lavar an dud, derc'hel soñj eus an troioù-lavar,
bezañ gouest da verzout ar c'hemmoù a c'hoarvez hervez ar c'haozeadennoù, hag a-
benn ar fin bezañ barrek da heñvelekaat e yezh ouzh hini an den a gomz outañ. 
Gellout a rit kaozeal ur brezhoneg reizh e-keñver ar yezhadur klasel ha ne vo 
marteze nemet ur brizhvrezhoneg, ur parlant droch. Meur a zoare a vefe da 
ezteurel un dra bennak e-keñver ar c'hramadeg met ur stumm hepken a glot, 
dibabet eo difazi gant ar brezhoneger tra ma ne oar ket an deskard diampart na 
pegoulz na penaos implijout ar stumm-mañ-stumm. Emdarzhek e teu da vezañ ar 
frazennoù evit an hini en deus bevet e-touez ar vrezhonegerien, ober a ra 
diouzhtu e spered al liamm etre an degouezh hag an doare d' hen ezteurel. Gwir 
eo e vez komprenet ar brezhoneg lennegel gant rac'h an dud (e KLT da nebeutañ) 
pa vez distaget mat. Met ret eo da gentañ splujañ don en ur rannyezh peotramant 
e teuy ar brezhoneg unan da vezañ divlaz e touez-mouezh dres evel hini ar galleg
" mat " hag a zo yezh an darn vuiañ eus an nevezvrezhonegerien. Yac'h e vo 
brezhoneg an dazont mar deo diazezet mat. Bezañ gouest da gomz tregerieg gant 
Tregeriz ha d' ober kemend-all evit n' eus forzh petore renkad tud eus forzh 
petore rannvro, se an hini eo gouzout ur yezh.



Padrig an HABASK.

N.A.R. - Gallout a raer keñveriañ danevell Padrig an Habask ouzh hini Anna ar 
Bihan, embannet e niv. 164 Al Liamm (pp. 243-246). Spletus-kenañ e c'hellfe 
bezañ ul ledan a eskemm-mennozioù war ar gudenn.
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Un emdroadur a bouez 

Ar SGEN-CFDT a zo o paouez embann un teuliad pouezus-kenañ diwar-benn « ar 
yezhoù hag ar sevenadurioù gwasket ».

Goude un digorradur berr e kaver en teuliad menozioù ar SGEN war ar gudenn-se ha
dreist-holl un diskleriadur gant, en e raok, un displegadur eus an abegoù pennañ
m' eo diazezet warno.

Lennet ' vez, e ser an div destenn-se, frazennoù evel : « N' eus ket tu da 
ziorren ar bersonelezh hep kemer evel diazez sevenadur ar bugel (sevenadur ar 
vicherourien, hini ar gouerien), gant muioc'h a abeg c'hoazh pa implij ar 
sevenadur-se ur yezh dezhañ e-unan. Er c'heñver-se o deus al labourerien divroet
hag o bugale, ha, en un doare kevatal, minorelezhioù yezh er c'hwec'hkorn, ar 
gwir, hag ar gwir ne zle ket bezañ gwelet evel un dra dreist-kont, da gaout e-
touez o c'hentelioù reoù en o yezh.

Koulskoude ez eo ar Frañs ur vro liesyezhek, ha n' eo ket unyezhek. Nac'hañ 
diorren an holl yezhoù-se, a zo nac'hañ ar justiz sevenadurel ha kas a-benn un 
trevadennerezh sevenadurel.

Ret eo diskleriañ ez eo ret doujañ ar personelezhioù sevenadurel hag embann e 
tle, war an dachenn-se ivez, an holl labourerien bezañ kevatal, hini ebet anezho
ne zle bezañ rediet pe gaset da zisprizout e yezh orin.

Diorroadur yezhoù gwasket ar Frañs dre an deskadurezh a zo lod eus ar stourm a-
enep ar c'horvoerezh kapitalour hag an impalaerouriezh ekonomikel ha 
sevenadurel. Rak ar pennoù bras a embann e tle al labourerien gouzout mont e-
lec'h 'mañ al labour, a zo ivez ar re a ziviz hag a aoz diwriziennadur al 
labourerien diouzh o bro orin, skrapadur an douaroù, implij kaerder ar broioù 
evit brasañ gounid tud prevez, an divroañ diabarzh. N' hell ar gwaskerezh 
sevenadurel evel ar gwaskerezh ekonomikel pe bolitikel klotañ gant ar 
sokialouriezh.

Dont a ra da heul un diskleriadur a gaver ennañ al lodenn vrasañ eus an traoù 
pouezusañ goulennet groñs meur a wech gant an holl aozadurioù sevenadurel ha 
dreist-holl e diskleriadur Brest hag e Bodadeg veur Gwengamp, evit plas ar 
yezhoù « bihan » er skolioù. 
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Da c'houde e vez komzet eus ur bodad labour « yezhoù ha sevenadurioù gwasket » 
lakaet en e sav gant ar SGEN-CFDT ha displeget obererezh ha palioù ar bodad. E-
touez ar palioù-se (evel pal da vezañ tizhet diouzhtu) : respont gant ar 
sindikad d' an holl lizhiri skrivet en o yezh evit ar re a fell dezho Holl 
gudennoù sindikadel o c'hellout bezañ komzet diouto evel just. »

Kavout reer goude un danvez prederiañ war an « tremen d'ar sokialouriezh » ha 
plas ar gwaskerezh sevenadurel e diazezadur ar gapitalouriezh er Frañs.

Un toullad skouerioù a vez roet pelloc'h eus an diaesterioù graet d' ar re a 
fell dezho kelenn d' ar vugale yezh o bro (meneg brav a vez graet aze eus devezh
stourm ar 7 a viz Here).

Kavout reer ivez ar reolennoù (lezenn, kelc'hlizher h.a.) a c'heller kemer harp 



warno evit kelenn ar yezhoù « minorezel » er skolioù.

Un toullad kinnigoù-stourm 'vez graet ivez gant ar bodad labour, dezho ur pal : 
divyezhegezh dre ar Frañs a-bezh ('lec'h ma 'z eus ur yezh « minorezel »). An 
holl c'houlennoù graet aze a zo reoù graet ganeomp abaoe pell. Pouezus-kenañ eo 
e vefent adkemeret gant un aozadur evel ar CFDT.

Dielfennañ ' ra goude R. Lafont, ar c'hinnigoù lezenn graet diwar-benn ar yezhoù
« rannvro» .

En ur pennadig anvet « divyezhegezh », e vez lavaret penaos « er pleustr 
kelennadurezh ar galleg a zo ijinet gant un doare gwelout nac'hus ».

Echuiñ ' ra an teuliad gant titouroù liesseurt, en o zouez ur frazenn eus Fañch 
Morvannou evit stourm ouzh an dizunvaniezh tamallet d' ar yezhoù « bihan » : 
« Ar brezhoneg a zo unvan mat, n' eo ket unandoare» . Hag un diskleriadur eus 
Kendalc'h Freinet 1973 a vez kavet ivez diwar-benn hor yezhoù e lec'h ne gemerin
nemet ur frazenn : « Na lavar morse : re ziwezhat eo »...

Evit kas keloù pe degemer titouroù, skrivañ (en hor yezh) da : SGEN-CFDT Langues
et Cultures opprimées, Claude Assemat, 5, rue Mayran, 75009 Paris.

Ar menoz breizhat o toullañ e hent

E-pad kendalc'h ar CFDT, dalc'het nevez 'zo e Gwidel, hon eus gallet gwelout war
skramm ar skinwel enskrivadurioù bras en hor yezh : Labour e Breizh evit an 
holl, hag ivez Bretoned, war-raok. E-pad diskrogadeg-labour ar 27 a viz Du o 
deus graet labourerien ar gevredigezh Ericsson (Brest) gant tost-da-vat an 
hevelep ger-stur (« labour evit an holl e Breizh »). En hevelep deiz e c'helled 
gwelout e Roazhon daou vanniel Gwenn ha Du gant al labourerien aet endro d' ar 
prefedti... Tamm-ha-tamm ez eo ret d' ar jakobined lezel ur plas d' ar menoz 
breizhat, ha frankoc'h-frankañ e teuio da vezañ.
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Bruderezh e brezhoneg

Lennet hon eus war an " -Télégramme " ur banell-vruderezh o kregiñ evel-hen : « 
Erru ar goañv - Espernomp ar petrol - hag hon arc'hant ! », ar peurrest o vezañ 
e galleg.

Panelloù e brezhoneg penn-da-benn a zo bet lakaet e Brest evit brudañ ar postoù-
skinwel Sony :

« Rouez ar postoù tele-liou,
gwenn - mad warno ar gwenn
ha du - mad an du ».

Kelaouennoù 

Degouezhet eo ganeomp Imbourc'h niverenn 67-68-69. Ur mell niverenn 232 bajenn 
ez eo. Talbenn al levr a zo " En donvor da Vreizh. Peseurt Breizh, peseurt 
Europa, peseurt Bed ? ". Ur studiadenn sirius met siwazh stambouc'hus a-walc'h 
da lenn.

Koumanant-bloaz : 35 lur - K.R.P. Y. Ollivier 1534 25 Rennes.

War Skrid (niverenn 8) e kaver evel boaz pennadoù e-leizh gant studierien Skol-



veur Breizh-Uhel dreist-holl : danevelloù, barzhonegoù, troidigezhioù enno kalz 
a stummoù rannyezhel.
Koumanant : 20 lur peder niverenn. P. Denis, K.R.P. 1499 51 Rennes.

Div gelaouenn e galleg a zo bet kaset deomp ivez :
" Bretagnes ", gant un « s », a zo ur gelaouenn nevez-flamm ha moulet kempenn. 
En em ziskleriañ a ra evel ur gelaouenn bolitikel ha lennegel a-gleiz. Kavout a 
reer e-barzh barzhonegoù ha tabutoù-menozioù dreist-holl. Ar rener a zo Paol 
Keineg.
Trimiziek. Koumanant 4 niverenn (war-dro 60 pajenn) : 40 lur. Impasse de la 
Fontaine-au-Lait, Montroulez.

Eus bro-Brovañs ez eo bet kaset deomp ivez niverenn gentañ " Cahiers de 
Linguistique comparative et de Philosophie des Sciences " ; ma kaver enni, e-
touez traoù all, ur studiadenn o keñveriañ ar finneg hag ar brezhoneg.

Priz : 12 lur ; e ti an oberour, J. L. Parmentier, Le Cros, 63590 Cunlhat.

Ar Stourm er-maez ar Vro

Ar c'hevredigezhioù breizhek-mañ eus rannvro Bariz o deus divizet unaniñ o 
strivoù en ur Poellgor-kenurzhiañ evit lakaat yezh ha sevenadur Breizh da vont 
war-raok (c'hoariva, fiñvskeudennerezh, h.a.) :

Ar Brezhoneg War-raok - Ti ar Yaouankiz - Brezhoneg Yezh Vew - Skol an Emsav - 
Fiñvskeudennaoueg Vreizh - FALSAB (rannvro Bariz) - Steredenn Vor (Longjumeau) -
An Delenn Aour (Châtenay) - Kornog war-raok (Boulogne) - Da Virviken (Sceaux).

Digor eo ar poellgor d' ar c'hevredigezhioù a fell dezho kenlabourat.

Aozet e vo un abardaevezh " Evid ar Brezhoneg " d' ar 17 a viz Genver 1976, 92 
bis, bali Montparnasse. Kregiñ a raio adalek 16 eur gant ur breud diwar-benn 
penaos stourm evit ar yezh.

(Diskleriadurioù digant " Ar Brezhoneg war-raok ", 23, rue Monge, 75005 Paris.)

Ur benveg nevez da gelenn hor yezh

Araokadennoù a vez graet e-keñver kelennadurezh ar yezhoù. Un toullad mat a 
levrioù disheñvel a c'heller implij bremañ evit kelenn ar brezhoneg : eizh a zo 
bet taolennet e niverenn miz Du " Le Peuple Breton ", ha kemend-all a levrioù 
kelenn d' an nebeutañ a c'hellfe bezañ bet diskouezet... D' ar re a ra gant hini
Per Denez " Brezhoneg buan hag aes " eo ret gouzout ez eo bet embannet gant ti 
Omnivox (8, rue de Berri, 75008 Pariz) ur rummad « diapozitivoù », ur skeudenn o
klotañ gant pep kentel hag o tiskouez pep tra ret. Treset int bet brav-kenañ 
gant R. Kere, un arzour douarnenezat en deus gouvezet liammañ en un doare dreist
spered e gêr c'henidik ha pazennoù deskoniezh al levr. Pa vez krog ur c'helenner
d' ober gant ar skeudennoù-se, n' hell ket tremen hepto. - 62,00 ar rummad.

Galv gant " Ober "

Sekretourva Skol Ober a garfe kaout anvioù ha chomlec'hioù ar c'hreizennoù 
sevenadurel breizhat e-lec'h ma vez aozet kentelioù brezhoneg ha bodadegoù 
brezhonegerien. Dreist-holl er-maez eus Breizh, hag estreget ar roll pouezus 
embannet gant " Keleier Naoned " hag a vez dija implijet e dielloù " Ober ".



En ur vodadeg dalc'het nevez 'zo, ar skolidi o deus goulennet bezañ lakaet e 
darempred gant brezhonegerien er gêr m' emaint o chom. Diaes eo en em anavezout 
er c'hêrioù bras, ha gras e kavfe kelennerien " Ober " o kaout anvioù kreizennoù
a c'hellfe degemer ha skoazellañ o skolidi.

Klask a reer dreist-holl en Orléans, Lille, Nice, Le Mans, Chartres, Angers, 
Bordeaux, Montpellier, Reims, met pep diskleriadur a-zivout oaledoù breizhek e 
Bro-C'hall a vo degemeret mat. Kas an titouroù da : Skol " Ober ", 28, rue des 3
Frères Le Goff, 22000 Saint-Brieuc.

Ar yezhoù e Bro-Spagn diwar vremañ

Tennet eus Boletin Oficial del Estado - Gaceta de Madrid, niverenn ar 15 a viz 
Du, setu amañ un nebeut arroudoù eus ur c'hemennadur divizet d' an 30 a viz Here
ha sinet Juan Carlos, d' ar c'houlz-se " priñs bro-Spagn " hag ar ministr 
Antonio Carro Martinez :
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1. - Ar yezhoù rannvroel a zo lod eus madoù sevenadurel bro-Spagn hag holl ez 
int sellet evel yezh broadel. O anaoudegezh hag o implij a zo gwarezet gant ar 
Stad...

2. - Ar yezhoù rannvroel a c'hello bezañ implijet en holl doareoù-skignañ, dre 
gomz pe dre skrid, dreist-holl en oberiadurioù ha bodadegoù sevenadurel.

3. - Ar spagnoleg, evel yezh ofisiel ar Vroad ha benveg daremprediñ an holl 
Spagnoled, a vo ar yezh implijet en holl oberiadurioù Aozadurioù Uhel ar Stad, 
mererezh boutin, justis hag all.

Ha da heul, divizadennoù o pouezañ war renk kentañ ar spagnoleg hag oc'h aotren 
ar yezhoù bihan dre gomz dreist-holl er c'hevredadoù foran lec'hel. Un emdroadur
da vezañ heuliet a-dost...

Petra fell d' ar Vretoned ? 

Setu talbenn un enklask embannet war niverenn 576 an Nouvel Observateur (24-30 a
viz Du 1975).

Ar fiziañs a c'heller kaout e seurt enklaskoù graet gant ar SOFRES n' eo ket 
divent met daoust dezho chom hep bezañ direbech, anat eo o deus un dalvoudegezh 
bennak.

Ar wech kentañ eo d' am meno e vije bet graet seurt enklask war gudennoù hollek 
Breizh ha sell ar Vretoned war an Emsav (kemeret en ur ster ledan-tre ha 
koumoulek a-walc'h).

Un toullad evezhiadennoù a boues a vez graet war ar sifroù e niverenn 576 an 
Nouvel Observateur gant Jacques Ozouf hag a zo, ma ne fazian ket, gwaz merc'h 
Yann Sohier.

Ober ' rin me, ma re, buan ha buan.

Da gentañ-penn ez eus disfiz e-touez hor c'henvroiz e-keñver strolladoù 
politikel ar c'hwec'hkogn, 57 % a soñj dezho ne vefe ket graet gwelloc'h war-dro
kudennoù Breizh ma cheñchfe ar gouarnamant e Paris.

D' an eil, 54 % eus an dud goulennataet a wel kentoc'h mat an « Emsavioù 
breizhat a stourm er mare-mañ evit ma cheñchfe an traoù e Breizh ».



Dispis eo evel just met diskouez 'ra :

1°) n' eo ket laouen ar Vretoned eus saviad o bro ;
2°) un tamm digalonekaet int e-keñver o dazont ;
3°) n' o deus ket re fiziañs e promesaoù ar strolladoù bras 
4°) n' int ket a-enep ar strolladoù breizhat...

Ne soñj ket din e vefe ret pouezañ muioc'h : ur plas politikel a chom goullo, ar
plas-se a zlefe bezañ kemeret gant strolladoù breizhat. Ar gudenn a bouez a chom
evel just ; pehini a zo barrek dre e venozioù, e zoareoù d' ober, kalon e izili,
da gemer ar plas-se. Poent eo...

Setu an tu kalonekaus.

En tu all e kaver e soñj da 49 % eus an dud goulennataet, e teu saviad Breizh 
eus he diouer a zanvezioù krai hag eus he lec'hiadur e-keñver douaroniezh (28 % 
memestra a soñj ez eo ar stad a zo kiriek). 
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81 % a zo a-du evit ma chomfe Breizh gant framm ur rannvro evel an holl 
rannvroioù er c'hwec'hkorn.

Diskouez a ra se penaos ne oar netra ar Vretoned war orin saviad o bro. Ne 
welont ket mat neuze petra a zegasfe dezho ur framm ispisial.

Digeriñ a ra deomp un dachenn stourm divent : reiñ d' hor c'henvroiz un emskiant
eus istor o bro, orin hec'h isdiorroadur, ar pezh a zegasfe an emrenerezh hag an
emvererezh. Reiñ fiziañs dezho enno o-unan en ur lakaat anezho da gompren n'eo 
ket dre ur « blanedenn diremed » emañ ar vro evel m' emañ, met daoust d' he 
finvidigezhioù, dre ar gwaskerezh kapitalour.

Ar feulster a seblant bezañ gwelet fall gant an darn vrasañ (13 %), 31 % o 
kompren e vefe implijet. Un dra bouezus-kenañ eo ne vefe ket staget ken an Emsav
ouzh an tu « dehou ». 17 % a wel en emsav « strolladoù broadelour a-zehou» ; 20 
% strolladoù « hep ideologiezh politikel », 20 % strolladoù sokialour. Un 
evezhiadenn evit echuiñ, 37 % eus ar re a gompren ar yezh en em sant breizhad a-
raok 'n em santout gall (22 % nemetken evit an holl), ar pezh a ziskouez pouez 
ar yezh e-keñver ar menoz a c'hell bezañ gant an dud da vezañ izili ur vroad. 
Peadra da lakaat ar re ne verzont ket pouez politikel ar yezh da brederiañ...

A-benn ar fin, daoust da draoù 'zo seblantout digalonekaus, ur seurt enklask e 
c'hell diskouez d' an emsav an hentoù da bleustriñ ma oar gwelout ar plas 'zo da
gemer hag implij an doareoù evit e gemer.

N' eus nemet hetiñ ne vefe ket ezhomm a-beñn lakaomp... daou vloaz (perak 
ket ?), adober seurt traoù peogwir he devo a-benn neuze diskouezet Pobl Vreizh 
ar pezh a fell dezhi goude ma vefe dibikouzet he daoulagad gant ar 
stourmerien...

H. L.

Ar vuhez relijiel

Anavezet mat eo obererezh an Ao. n' Abad Herri Hillion, ha peniti ar Seizh Sant 
er C'hozh-Varc'had (22420 Plouared). Ouzhpenn ar gelaouenn c'hallek " Espoir, 
Journal des Compagnons missionnaires celtiques " embannet gantañ, e teuio er-
maez adalek an deiz kentañ 'r bloaz ur gelaouenn drimiziek e yezh ar vro " 
Goell, mouezh Breuriezh kelt an Aviel ". Skoazell a vez goulennet evit al labour
skriverezañ.



E Kaieroù Kenvreuriez ar Brezoneg (Skol an Aod, Gwiseni), embannet abaoe 6 
vloaz, e kaver testennoù pedennoù ha kantikoù. En niv. 37, ur pennad pouezus « 
an Iliz hag ar yezou bian » savet gant an Ao. Fave.

Pa vez graet un oferenn e brezhoneg e tered peurvuiañ ur bern tud ha dont a ra 
da vezañ tamm-pe-damm un doare gouel touristel gant perzhioù a bep seurt... Ret 
eo ivez ober stad eus ar veleien a gav dezho ez eo reizh ober ken alies ha 
bemdez gant ar brezhoneg e Breizh. Da skouer : an Aotrou Klerg, person Bulien, 
Kaouenneg ha Lanvezêg. E gannadig-parrez Koulmig ar Gindi a zo un drugar lenn 
anezhañ, ha ret eo derc'hel soñj pegen evezhiek e vez lennet seurt kazetenn gant
hor c'henvroiz. Setu, da skouer, ur pennadig embannet e niverenn ar 16 a viz 
Du :
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Ar Brezel 1870

Bep bloaz e vez graet Gouel an Armisti (an Arsav-Brezel), d' an 11 a viz Du. E 
memor eus ar brezel 1914-1918 oc'h echuiñ da geñver an deiz-se. Se 'ra 56 vloaz 
abaoe ! Ha gallout a reer en em c'houlenn petra a dalvez kement-se evit an dud 
yaouank, dreist-holl ar re a zo bet ganet goude ar brezel 1939-45 (30 vloaz 
'zo). Pelloc'h 'zo etre 1918 ha 1975 evit na oa etre ar brezel 1870 ha 1918 (48 
vloaz !). Me 'zo 'vont da gaout 63 bloaz hag evel just, ne vije ket ar brezel 70
o lavarout kalz a dra din, panevet d'ar soudarded kozh, « mobiled » a veze graet
anezho, am eus klevet gant o istorioù o komz eus ar Brusianed a ziskarent evel 
diskar kilhoù, eus an tennoù burzhudus a raent gant o fuzuilhoù kamm a bermete 
dezho tennañ dreist ar c'hleuzioù hep bezañ gwelet gant o enebourien, eus ar 
razhed o devoa ranket debriñ. Ni a grede a-walc'h ar baotred kozh-se, daoust ma 
kavemp un tamm bihan souezhus, ni hag a oa nevez-krog da studiañ an « aritmetik 
», en em dromplent alies en o c'hontoù : war ar gont a Brusianed diskaret pe war
ar gont a razhed o devoa ranket debriñ, pe war ar briz a vez ret paeañ evit 
kaout ur c'hazh lart, pe ur razh druz-mat. E gwirionez e oa bet mizer e Pariz, 
hag ivez (evit ar Vretoned) kalz a boan e Ker-Fank (Kamp Conclie !), ha meur a 
vobil breizhat a oa bet lazhet. Neb lec'h avat, nemet e Sant-Brieg, e kement ha 
ma ouzon, ne oa bet savet monumantoù e memor eus ar brezel-se : ne oa ket bet 
padet pell a-walc'h, ne oa ket bet lazhet trawalc'h a dud moarvat, ha dreist-
holl, kollet e oa bet !

Ar brezel bras (evel ma veze laret), ar brezel 1914-1918 a voe spontus evit kalz
familhoù a gollas kalz eus o faotred yaouank hag a-wechoù an tadoù. Hep kontañ 
poanioù kriz ar soudarded er fozioù-brezel (an trañcheoù, evel ma lavarent). 
Setu perak e oa bet savet monumantoù e pep parrez pe dost ! Ha prezegennoù bras 
gant ar bolitikerien, ar brefeded hag all. En dro-se e oa bet gonezet ar brezel.

A-barzh ar fin, un istor brezelioù e seblant bezañ istor ar bed ! Met evel ar 
brezel 70 aet en ankouazh gant ar rummadoù kozh, evel-se ar brezel 1914 aet en 
ankouazh gant ar re yaouank koulz hag ar brezel 1939. Ankouaet eo bet an holl 
vrezelioù-se. Daoust ma 'z eo un dra gaer hag un dra just pediñ evit ar re a 
gollas o buhez, d' am soñj ez eo ken just all derc'hel soñj, pediñ evit ar re a 
gollas o buhez en amzer dremenet evit difenn na vije lonket Breizh gant 
kreñvoc'h eviti, ha mat ivez derc'hel soñj eus ar re, bez' ez eus 300 vloaz, da 
geñver ar bloaz-mañ : 1675-1975, anvet ar Bonedoù Ruz a glaske difenn o madoù, 
madoù o ziegezh, enor o fobl a-enep krabanoù ar Roue a oa e penn Bro-C'hall : 
Loeiz XIV (Doue d' o fardono !).

Koulmig ar Gindi, koumanant : 10,00 lur. Abbé Le Clerc, Buhulien, K.R.P. 917 64 
Rennes.
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" Le cheval d'orgueil "

Gant al levr-se en deus gounezet Per-Jakez Helias ar priz " Aujourd'hui " roet 
gant kelaouennerien. Berzh bras he deus graet an oberenn (ouzhpenn 150 000 



skouerenn gwerzhet) ha pedet eo bet ar skrivagner e meur a lec'h evit komz eus e
levr. Ennañ en deus dreist-holl bodet pennadoù embannet gantañ e-barzh " Ouest-
France " ha " La Bretagne à Paris " a-hed bloavezhioù, o tezrevell en un doare 
plijus ar vuhez wechall e Breizh-Izel, er vro vigoudenn evit bezañ resisoc'h. E 
gwirionez e oa tost doareoù ar Vretoned, anezho labourerien-douar pe 
besketaerien e pep korn a Vreizh da vare yaouankiz an oberour, ha da bep unan 
aet un tamm war an oad e taskoro al lerv eñvorennoù bev. Spi hon eus e vo moulet
un deiz bennak an destenn vrezhonek " Bugale ar Startijenn ", rak pennadoù P. 
J.H. a oa embannet en div yezh en " Ouest-France " ha " La Bretagne à Paris ". 
Da c'hortoz e c'hellor lenn levr eñvorennoù Jarl Priel, adembannet gant AL 
LIAMM, heñvel a-walc'h ouzh skrid P. J. H. ha dreist dezhañ e meur a geñver, hag
ivez Skol louarn Veig Trebern...

Brezel kuzh en Oman 

Dek vloaz ' zo eo bet kroget gant un emsavadeg en Dhofar, ur c'horn-bro eus 
sultanelezh Oman anezhañ. Savet oa tud enep ar Sultan Saïd Ben Teyman a zalc'he 
ar vro kenkoulz lavarout er Grenn-Amzer (da skouer ne oa nemet ur skol er vro). 
Abaoe 1965 eo kresket tamm-ha-tamm an emsavadenn (graet bremañ Talbenn gwerinel 
evit dieubiñ Oman dioutañ), dreist-holl e korn-bro Dhofar.

Erru eo mat-tre tud an talbenn gant ar werin, pa 'z eo bet krouet skolioù, 
stummet medisined, hag all..., evite, gant tud an talbenn.

« N' eo ket posubl avat leuskel un dispac'hadeg varksat ha dizoue da lakaat he 
c'hrabanoù war ur vro a oa bet kenderc'het enni e 1974, 16 milion a donennoù 
eoul-douar, 600 milion a zollaroù o zalvoudegezh» . Setu ar pezh a vez soñjet 
gant Breizhveuriz, diwallerien ar vro anezhe. Abalamour da herzel aesoc'h ouzh 
an emsavadeg eo bet lakaet gante mab ar Sultan e penb ar galloud, peogwir ne oa 
ket sentus a-walc'h an hini kozh.

Skoazellet eo arme Oman gant Breizhveuriz (goprsoudarded), mes dreist-holl a-
benn bremañ gant Iraniz. Harpet eo a-hend-all an emsavidi gant Libya, an 
Unvaniezh Soviedel ha dreist-holl Yemen ar Su, bro stok ouzh Oman. Moarvat e vo 
souezhet an unan o c'houzout n' eus ket muioc'h a vroioù arabek o sikour an 
emsavadeg. Renerien ar broioù-se, avat, aon gante na vefe kontammet o sujidi 
gant menozioù ar seurt-se, a gavfe gwelloc'h ma vefe trec'het an emsavadeg.

Gwazh a se evit an Emaav Broadel Arabek, ha gwell a se evit yalc'h ar 
renerien...
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O paouez dont er-maez

P'emaomp o lakaat danvez an niverenn-mañ dindan ar wask, e tegemereomp eil 
levrenn eñvorennoù Anna Youinou (intañvez Debauvais) " Frañsez Debauvais de 
Breiz Atao et les siens. T. II : la bagarre d'avant guerre ". Ur pezh levr 400 
pajenn a vent bras, ennañ ur bern dihelloù, darn diouto e brezhoneg. Pouezus-
dreist evit dastum anaoudegezh eus istor an Emsav a-raok ar brezel.
Anna Youenou-Debauvais, 20, place des Lices - 35000 Rennes.
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Roll ar Pennadou

Embannet gant AL LIAMM
- Bloavezh 1975 (168-173) -
Anvioù an oberourien renket hervez urzh al lizherenneg
(169/096 a dalvez : Niverenn 169, pajenn 96)

BARZHIG (Ernest ar)
Markiz (eñvoradenn) 169/096

BIHAN (Per ar)
O vont davet an eñvorennoù 171/260

BRADBURY (Ray)
An hini a c'hortoz (tr. Mark Kerraen) 170/198

CONNOLLY (James)
Goanag Erin (tr. Eflamm gKervilio) 172/377
Goanag Erin (tr. Eflamm gKervilio) 173/456

DENEZ (Gwendal)
Iwerzhon 74 169/086
Pa vare an avel er straedoù didud 169/087

DIOLIER (Per)
Hañvoù brezel 168/003
Klañv on 172/331
Trema 'r blein 173/415

DIZANV
Gwalarn 170/163

DUVAL (Añjela)
Distruj 169/092

FOIX (Jilberz)
Deut 'oan da lavarout dit 172/359

GELLEG (Andrev)
Renkañ al laboused 170/217

GILFORD (C.B.)
Spontet 172/362

GLANNDOUR (Maodez)
" Kanoù en Noz " Langleiz 171/252

GRUG (Joran ar)
Danvez-romant 173/424

GWEGEN (Jord)
An euskareg er skolioù 169/128

GWERNIG (Youenn)
Diskar-amzer 170/174
'Peus ket skrivet kalz 'dra c'hoazh, Youenn 173/411

HEMON (Roparz)
" Gwalarn " ha goude 170/164
Va c'heneil Langleiz 171/248
Hañvig foar an nec'h 172/339



Istor Breizh (s.o. La Borderie)

HUON (Ronan)
Va c'henlabour gant Langleiz 171/243

HUON (Tudual) 
Kerzhet am eus 168/005
Un deiz 169/085
O arc'hant brein 173/416

HUON (Gwenael ha Tudual) 
Mamm (s.o. Robert Nichols)

KALVEZ (Tugdual)
Dishualadur 171/298

KERGOAT (Lukian)
Distro eus ar skol 168/006

KERRAEN (Mark)
An hini a c'hortoz (s.o. Ray Bradbury)
Ganet eus ur gwaz hag ur vaouez (s.o. Richard Matheson)

KERVARKER
Son an daol 172/337

KERVELLA (Frañsez)
Deskiñ ar brezhoneg 168/040
Brezhoneg lakaet da zanvez studi (Fañch Broudig, Roll al levrioù hag ar pennadoù
bet embannet e 1973) 168/042
Al levrioù : Le Breton sans peine (Fañch Morvannou) 171/307
Ur studiadenn diwar-benn anvioù- lec'h Breizh (Tangi)173/463

KERVELLA (Goulc'hen)
Choariva brezhonek e bro-Bagan 171/300

KERVELLA (Rivanon)
Glav ha daeroù 169/088

KERVILIO (Eflamm)
Utopia ? 169/118
Ur gerig diwar-benn James Connolly ha Goanag Iwerzhon 172/372
Goanag Erin (s.o. James Connolly)

KIDNA (Sten)
Gwerledan 173/414

KIVIJER
Kirri-gwint ha kestell eostek 170/176

KLOAREG (Gwion)
Gwerzh ar re skuizh 172/332

KONGAR (Kenan)
Oberoù Mabig Efflam 172/393
Doue, te ha me (s.o. Jean Ray)

LA BORDERIE
Istor Breizh (tr. Roparz Hemon) 168/024
Istor Breizh (tr. Roparz Hemon) 169/112
Istor Breizh (tr. Roparz Hemon) 170/205
Istor Breizh (tr. Roparz Hemon) 172/381
Istor Breizh (tr. Roparz Hemon) 173/451



LANGLEIZ (Zavier)
Koroll ar Vuhez hag ar Marv 171/266 
Sul Fask ar Gelted 171/278

MAENOUR (Per ar)
1974 — ar bloavezhiad brezhoneg er radio hag er pellwel 168/033

MATHESON (Richard)
Ganet eus ur gwaz hag ur vaouez (tr. Mark Kerraen) 173/437

NEILL (A. S.)
Skol Sumrnerhill (tr. D. Bourdinière) 173/441

NICHOLS (Robert)
Mamm (tr. Gwenael ha Tudual Huon) 170/172

PENNAOD (Goulven)
Al levrioù : A historical morphology and syntax of Breton (Roparz Hemon)

172/313

PHILIPPE (Jef)
An hader ludu 172/334
Gant ma genou digor 172/335
Noz 173/413

PIRIOU (Yann-Ber)
Bezit mezv 169/083
Hadañ 170/171
Ma daou varzhoneg karetañ 171/299

RAY (Jean)
Doue, te ha me (tr. Kenan Kongar) 168/014

SURZHUR (Rollen E.)
Ar chaseourien 169/108

UHEL (Fañch an)
Paotr e bod-houarn 169/103
Ar bleiz gris 170/192
Ar C'horf-hep-Ene 173/427
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