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Savet ez eus bet seulabred ur bern skridoù ha 
levrioù war derou hor Breizh arvorigat, m’en em 
c’houlenner, d’ar c’hentañ sell, petra a zesko 
deomp ouzhpenn levr nevez Alan J. Raude – 
n’eo ket ken nevez-se peogwir ez eo bet 
embannet e 2009 – La Naissance des nations 
brittoniques, de 367 à 410, Editions Label LN, 
16 straed Gouranou, 29830 
Gwitalmeze. E gwirionez e 
tesker kalz traoù gant e levr, 
ha war un dro ez omp broudet 
da adlenn levrioù all war Istor 
Breizh evit keñveriañ gant ar 
pezh a vez skrivet gant tud all, 
rak gant Alan J. Raude e vez 
taolet ar brall war lod fedoù 
ha bloaziadoù a veze 
degemeret evel gwiridik 
betek-henn gant an holl. 
Boazet e oa bet, seulabred, ar 
re o devoa lennet e levr 
kentañ war an danvez-se, 
L’origine géographique des 
Bretons armoricains, 
Dalc’homp Soñj, An Oriant, 1996, gant e zoare 
da arzaelañ haeradennoù1 lod istorourion, da 
reizhañ traoù ’zo ha da zegas banneoù-sklerijenn 
nevez war gantvedoù kentañ hon Istor. Gant 
skouerioù a gengloterezh en emdroadur ar 
yezhoù predenek e tiskoueze deomp penaos e 
c’heller resisaat an deiziad hag al lec’hioù e-men 
edo bezant ar Vrezhoned er pempvet kantved, 
betek e Bro-Naoned.2 

                                                 
1 Arzaelañ haeradennoù : contester les affirmations. 
2 An dresadenn gant X. Langleiz a ziskouez Tristan trec’h diouzh 
Morc’holt ar Skot, gw. e levr Tristan hag Izold, Al Liamm 1958 
 

Gant e levr nevez e tiskar Alan J. Raude tezenn 
an istorourion  a ziskouez ar Vrezhoned o 
tec’hout dirak Angled ha Saksoned oc’h aloubiñ 
Enez Preden hag o klask repu en Arvorig. 
Evitañ, ez eo bet ijinet an dra-se gant istorourion 
c'hall evel un abad Vertot e 1720 evit diskouez e 
oa an Arvorig etre daouarn ar Franked a-raok 

donedigezh ar Vrezhoned, bet 
degemeret ganto gant 
madelezh evel repuidi. Ne oa 
ket an hini kentañ, e 786 eo, 
gouez dezhañ, e oa bet lakaet 
e-barzh ar bloazdanevelloù 
roueel karolingat, gant ur 
c’hronikour frank, an 
ijinadenn e vije deuet ar 
Vrezhoned d’an Arvorig evel 
repuidi tramor. Evit kadarnaat 
o devoa ar Franked gwirioù 
war an Arvorig e oa ret dezho 
haeriñ n’edo ket ar Vrezhoned 
eno a-raok dibenn ar pempvet 
kantved. Gant an istorourion 
vrezhon a-raok Dom 

Lobineau ne oa ket kont evel-se. Evit Pêr ar 
Baud hag evit Beltram an Arc’hantreg, edo ar 
Vrezhoned en Arvorig ken abred ha dibenn ar 
pevare kantved ha ne anavezent ket an 
dec’hadeg dirak an Tun-Saksoned. Staliet e oa 
bet ar Vrezhoned en Arvorig evel soudarded-
gwarez, gant galloud Roma. 

En enez Preden ez eus bet div bobl a-bouez a zo 
bet a-du adalek an deroù evit kenlabourat gant ar 
galloud roman : ar C’hornoviz (Cornovii) hag an 
Dumnoniz (Dumnonii). Pobloù predenek all o 
deus kenlabouret, hogen peurvuiañ dindan 
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gourc’hemenn an div bobl pennañ. E 367 eo bet 
taget Britannia roman a bep tu, gant Skoted, 
Saksoned (Frizoned), Pikted, ha lod pobloù 
keltiek emsavet evel Selgoves ha Novantes. 
Adsavet eo an traoù en o stad kent gant ar 
jeneral Theodoz an Hen, hag e 370, evit 
kreñvaat gwelloc’h an traoù, e krou ur broviñs 
nevez, anvet Valentia, en enor an impalaer 
Valentinius, etre Gwal3 Antonin ha  Moger 
Hadrian. Dalc’het eo bet ar broviñs nevez gant 
Brezhoned feal da Roma, an Dumnonii er 
C’hornog, hag an Adinii4 er Reter. Ouzhpenn-se 
ez eo bet treuzdouget an XXvet legio kornovat 
eus kreiz ar vro da Valentia. Hogen ar vorlaerion 
skot a gendalc’he gant o argadennoù a-hed 
aodoù Mor Iwerzhon, betek en Arvorig, hag 
meur a ledenez a oa bet trevadennet neuze ganto 
: e Galloway, e Kembre, e ledenez Dumnonia 
(Kernow),  ha ledenez Penmarc’h en Arvorig. Er 
bloaz 400 e voe aozet un ergerzhadeg dre vor 
adalek porzh Arecluta e Valentia evit argas ar 
Skoted diouzh o diazezadennoù, pe o rediañ da 
asantiñ sujidigezh Roma. An ergerzhadeg-se a 
yelo betek aber al Liger ha Naoned, diazva 
kevandirel Classis britannica (Morlestraz 
Preden) gant Gwened.  

En ergerzhadeg-mor-se e kemero perzh 
penngadourion evel “Keredig”  (Corotic5), 
“Merien” (Meirion), “Kongar”  (Concar), 
“Konvelen”, “Kado”  (Catoi), “Riwal”.  O 
anvioù a vez adkavet e lec’hanvadurezh Breizh, 
Plougonvelen, Lanriwal, St Riwal, St Kongar, 
Enez St Cado, betek Bro-Naoned : St Cado e Ste 
Reine de Bretagne, Cado e Davizeg, Carcado e 
Mezanger, Lez-Merion e Gwenvenez-Penfaw, 
Milin-Riwal e Gourgenew... War-lerc’h an 
ergerzhadeg-se e voe lezet kalz soudarded 
vrezhon en Arvorig evel soudarded 
gwarezourion gant o ziegezhioù. Diouzh ar 
mare-se e tle dont anvioù-lec’h niverus e Bro-
Naoned (hervez Leon Fleuriot) evel Brétonnière, 
Brétin, Brétinais, Port-Breton war ar stêr-Erz, 
ha Brizay, Brizet, Brisset, Brissay, Brissac, e-
lec’h ma voe komzet brezhoneg en un doare 
padusoc’h, emdroadur hen “Brittiacum”, 
“Brittoniacum”  (lec’hioù ma oa Brezhoned). 

                                                 
3 Gwal : ramparzh, “Gwawl” e kembraeg, “vallum” e latineg 
4 Adinii : anv ar bobl-se a vez adkavet gant Dun-Edin 
(Edinburgh) o c’hêrbenn. 
5 E kerzh an ergerzhadeg-se eo ma vez lec’hiet istor Santez 
Nonn, merc’h Broc’han, un hanter-skot, bet skrapet ha gwallet 
gant Corotic, a dec’ho da Arvorig, e Dirinonn, e lec’h e c’hano 
he mab Dewi. 

Dek vloaz war-lerc’h, e 410, e voe taget Roma 
gant Wizigoted Alarik. Dec’halvet e voe an holl 
legionoù staliet e Britannia da zifenn Roma, hag 
ez embannas neuze an Impalaer Honorius ur 
Rescrit kaset d’ar c’heodedoù e Britannia ha da 
lod eus Gallia, hag a lavare tost da vat kement-se 
: Emañ Roma en argoll, ret eo din he diwall a-
raok pep tra. Ne c’hellan mui ho kwareziñ : 
deoc’h d’en em ziwall hoc’h-unan, deoc’h d’en 
em ziluziañ ! Ha Alan Raude da glozañ : Rescrit 
an Impalaer a ra eus an Arvorig breizhat ar 
gentañ broad kevandirel emren, evodet6 ez-
kefridiel diouzh an Implaeriezh roman. Hag er 
gobidell-mañ evel-just, n’o devoa ar Franked 
perzh ebet ennañ e 410. Un dra c’hoazh da notañ 
: en enez vras e voe ar C’hornoviz hag an 
Dumnoniz ar pobloù galloudusañ. En Arvorig 
breizhat ez adkaver an hevelep rannadur 
Dumnonea en Norzh, ha Cornovia (Kernev) er 
c’hreisteiz, pezh a ziskouez aes a-walc’h un 
aozadur milourel urzhiet. 

Displegadurioù all am eus kavet dedennus e levr 
Alan J. Raude, evel hemañ : reiñ a ra 
reizhadurioù a-zivout Gallia a vez anvet “La 
Gaule” e galleg. Kavout a ra d’an holl moarvat 
ez eo “Gaule” emdroadur ar ger “Gallia” e 
galleg. Ac’hanta, tamm ebet ! E gwirionez e teu 
ar ger “gaulois”  diouzh ar frankeg “walhisk”  a 
verk un den o komz ur yezh romanek, ha war ar 
ger “gaulois” eo bet adstummet ar ger “Gaule”  
a zo mat, a-benn ar fin, evit envel Frañs hiziv, 
hogen tamm ebet evit “Gallia” gozh7. Kavout a 
reer an dra-se skrivet en ur geriadur gerdarzhel 
eus ar galleg, Al Larousse da skouer. Amoet eo 
neuze envel “gaulois”  yezh keltiek Gallia, 
peogwir  e verk ur yezh romanek. Emdroet en 
alamaneg ez eo deuet ar ger “walhisk”  da vezañ 
“Welsch” evit envel kement den a gomz galleg. 
It e Bro-Swis da skouer, hag e welot e vez graet 
ur Welsch eus kement Swisad galleger gant ur 
Swisad alamaneger. Iskis eo ivez skrivañ Galia, 
galian, galianeg, e brezhoneg, gant un “l”  
hepken, peogwir e teu ar gerioù-se diouzh al 
latineg Gallia gant daou “ll”. 

Setu unan all : Paeet e oa al legionerion roman 
en Impalaeriezh-izel gant ur moneiz aour anvet 
“solidi”. Diouzh ar ger-se ez eo deveret ar 
gerioù gallek solde, soldat, sou, hag evel-just ar 
ger brezhonek soudard, bet amprestet digant ar 
                                                 
6 Evodet diouzh : issu de, émané de. 
7 Gallia a zo deuet da vezañ « Jaille », gw. St Mars-la-Jaille e 
Bro-Naoned ; « gallus » (kilhog) en deus emdroet e « jaw » e 
mitaweg, « gallus » (gallian) en dije emdroet heñvel. 
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galleg. Ur ger brezhonek all deveret diouzh 
“solidi” ez eus, ar ger “saout”  ez eo, ha setu 
perak. Pa zeuas ar “solidi”  da vezañ rouez en 
Impalaeriezh en enkadenn, e voe paeet al 
legionerion gant douaroù da c’hounit ha 
gworzheg8 da zesevel. Evel-se e voe hep mar 
ebet gopr un darn vat eus ar soudarded vrezhon 
staliet en Arvorig. Arveret e voe ganto ar ger 
“solidi”  (unander solidus) evit envel ar 
buoc’hed o devoa bet evel gopr, ha gant 
emdroadur ar yezh ez eo deuet ar ger-se da 
vezañ “saout”.  Dister dra e c’hell hañvalout 
kement-mañ, hogen bez’ e c’hell ivez, d’am 
soñj, diskouez un niver bras a soudarded 
vrezhon oc’h en em staliañ en Arvorig adalek 
dibenn ar pevare kantved, evit bezañ gouest da 
c’hourzodiñ9 ar ger-se “solidi” , implijet un 
tammig dre fent moarvat, e plas ul liester all da 
“vuoc’h”. Milourion hepken a c’helle ijinañ an 
dra-se, a lavar Alan Raude.  
                                                 
8 Gworzheg : chatal, saout, e brezhoneg Gwenrann 
9 Gourzodiñ : imposer. 

Da notañ : n’eus ket eus ar ger “sawt”  (saout) e 
kembraeg ; “Buchod”  eo al liester da “buwch”  
(buoc’h). Da notañ ivez : n’eo ket anavezet ar 
ger “saout” e brezhoneg Gwenrann. Liester 
“bioc’h”  (buoc’h) a zo “gorheit”, un 
distresadur eus “gorheig”,  peogwir ez adkaver 
ar stumm “gorheg”  e ledenez Rewiz (gouez da 
Yvan Guehennec). E peurunvan e vefe ar ger 
“gorzheg”, am eus kavet gwelloc’h skrivañ 
“gworzheg” evit bezañ tostoc’h ouzh ar 
c’hembraeg “gwartheg”  hag ar c’hernoweg 
“gwarthek”  (chatal, tropell buoc’hed). 

Ul oberenn a-bouez ez eo levr Alan J. Raude, 
evit stummadur an emsaverion ha kement 
Breizhad kar-e-vro, evit adpiaouañ emskiant o 
breizhadelezh, un emskiant ha ne vo biken  roet 
dezho gant ar skol c’hall. 

                                         

Donwal Gwenvenez 

EnEnEnEn----dro da zanvezdro da zanvezdro da zanvezdro da zanvez----lezenn Taubiralezenn Taubiralezenn Taubiralezenn Taubira

Un nebeut notennoù a zegasan amañ en-dro da 
zanvez-lezenn Taubira. Ha da gentañ kudenn ar 
c'heriaoueg a glever. Ne c’heller ket tre komz a 
goupladoù evit daou baotr pe div blac’h. Ar 
c’heriaoueg-se a zo tuek. Ur brezel ez eus war 
dachenn ar c’heriaoueg. Ur c’houblad a zo 
arallek ha frouezhus. Ur re heñvelrevidi a zo 
daou zen heñvel-rev, heñvel, ur par heñvel an 
daou ezel anezhañ eta. Memes kudenn ez eus 
gant an dro-lavar “Dimeziñ evit an holl” a zo bet 
goveliet ent-anat evit chom hep ober gant an dro 
lavar a glever gant an dud :  “an Dimeziñ 
homo”, ha chom hep menegiñ ar gwir da 
advabañ a ya da heul. N’eus ket ur bern eus an 
“tiadoù”-se dre amañ da vihanañ. Bez’ ez eus 
heñvelrevidi pe “gogezed” evel ma vez lavaret, 
diwar “Kog” me ‘laka. Alies e timezont 
memestra hag e tougont o c’hroaz evel ma ra 
pep hini. 

Bedig-bed emsav ar brezhoneg n'en deus ket 
graet kalz anv eus kudenn lezenn Taubira. 
Gouzout a reomp perak : gounezet eo an darn 
vras eus ar gazetennerion hag eus atebeion an 
Emsav da dezennoù a seurt se, netra nemet dre 
ma vezont kaset war-raok en anv an “araokaat”, 
ur ger goullo evit espern d'ar gleizelourion 

soñjal. War ar poent-se ne gomprenan ket 
penaos e c'hell tud a zo sañset amvevadourion a 
spered kenderc’hel da ziskar amvevad an 
tiegezh. 

Deuet eo ar skol c'hall a-benn eus he reuz e 
Breizh, dreist-holl abaoe miz Mae 68. 
Mentrezhet10 eo bet ar rummadoù yaouank e 
Breizh evel reoù Pariz. N'eo ket hepken ar 
brezhoneg a zo bet diwriziennet diouzh ar bobl 
vrezhon gant ar skol c'hall, hogen ivez he doare 
dezhi da veizañ an traoù ha da veizañ ar bed.  
Azonus eus an dra-se ez eo kudenn an 
heñvelrevidi-se a fell dezho dimeziñ, paz eus 
nebeutoc'h-nebeutañ a dud yaouank evit dimeziñ 
hiziv. Ar gwellañ er gobidell-mañ a zo marteze e 
vefe mennet al lezenn-se gant ar prezidant gall-
se (François Hollande), en deus bet 4 bugel gant 
e serc'h, Ségolène Royal, hep dimeziñ, a vev 
gant ur serc'h all a wel d'an holl, hag a fell 
dezhañ hiziv e vefe aotreet d'an heñvelrevidi 
dimeziñ etrezo ! 

Er c'heñver-se (diskaridigezh ar gevredigezh) ez 
eo azonus emzalc'h ar mavdiern Vincent Peillon 
er mare-mañ, pa fell dezhañ adstummañ 

                                                 
10 Mentrezhet : formaté. 
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empennoù ar skolidi yaouank gant kelennerezh e 
zivezelezh laïkour, pa gomz eus diframmañ ar 
skoliad diouzh e holl savelegouriezhoù11 
tiegezhel, kenelel, sokial, kefredel. Sklaer-tre eo 
bet eztaolet an traoù gantañ, hogen daoust ha 
n’eo ket se a zo bet graet, gant gerioù all goloet, 
abaoe daou c’hant vloaz gant ar skol c’hall, 
adalek an Dispac’h gall ? Troc’hañ ar vugale 
diouzh o gwriziennoù naturel, evit o dereiñ d’ul 
laïkouriezh republikan, estren ouzh pep 
trehontelezh, ouzh pep speredelezh, evit o 
stummañ hervez o falioù, ha distruj ar familh a 
zo unan eus ar palioù-se, evit chom hep lavarout 
an hini pouezusañ. Distreiñ a rin war se e fin ar 
pennad. 

Pedet on bet da zifenn hor savboent gant France 
3 Roazhon : “Bali Breizh”. N'on ket aet. Sur e 
oan d'en em gavout en un toull-trap. War Radio 
France 2, e oa bet ur gazetennerez, Pascale Clark 
diouzh hec’h anv, o tazatersiñ Tugdual Derville, 
prezidant an Alliance Vita a gemere perzh er 
Manif evit an holl. Ne oa ket neptu ar 
gelaouennerez-se, edo a-du penn-da-benn gant 
dimeziñ an heñvelrevidi, hag e tage Tugdual 
Derville en un doare heugus. Heñvel e kerzh ar 
vanifestadeg, ur vaouez dazaterset gant ur 
c’helaouenner na rae ket ul labour kelaouenner 
gwirion. A-du krenn e oa evit al lezenn Taubira, 
hag eñ ivez a dage ar vaouez dazaterset, evit 
ober dezhi anzav ne oa diouti nemet un den o 
nac’hañ an araokaat hag emdroadur, sañset, ar 
gevredigezh. Emañ tud ar meziennoù a-gleiz 
evit an darn vrasañ anezho dre ma tremenont dre 
skolioù kelaouennerezh renet gant tud eus an 
hevelep tu kleiz-se. Kement-se a ro tro din da 
venegiñ sifroù divalav evit ar meziennoù 
hengounel : 85 % eus an dud a soñj dezho ez a 
war vihanaat ar frankiz-ezteurel e Frañs. Penaos 
e rafe ar meziennoù hep skorennoù ar Stad 
C'hall (da skouer e resev Ouest-France 15 milion 
a euroioù digant ar Stad-C'hall bep bloaz). 95 % 
eus an dud a soñj n'eo ket dieub ar meziennoù, 
levezonet maz int gant o ferc'henned, o 
fourvezerion embannoù kenwerzhel. 86 % eus ar 
gazetennerion a zo lec'hiet a gleiz ha 89 % a sell 
outo evel diempret diouzh ar gwirvoud. 96 % a 
gav ez eo dieupoc'h ar Genrouedad, ha 
doujusoc'h ouzh ar frankiz-ezteurel (enklask 
Ojim a glot gant re all bet graet gant ar Cevipof 
hag ar Sofres : sklaer a-walc'h e wel an dud 
hogen n'eo ket evit se ez int gouest da sevel o 
c'hein.  
                                                 
11 Savelegouriezh : déterminisme. 

Sklaer eo bet diskleriet gant an Itron Taubira ez 
eo ul lezenn a gemm penn-da-benn natur ar 
Briedelezh. Ha ne glev ket pa responter dezhi 
n’eo ket d’ar Stad skorañ an heñvelrevouriezh o 
kemm evel-se termenadur a-viskoazh ar 
Briedelezh. Patrom ar familh santel a zo 
pimpatrom ar familh kristen, un oaled a garantez 
etre ur gwaz hag ur vaouez maz eo ar vugale ar 
frouezh anezhañ. War ar pimpatrom-se eo 
diazezet betek-henn ar Briedelezh. Pal al lezenn 
a zo distagañ ar garantez priedel diouzh an 
engehenterezh ha zoken diouzh ar maberezh 
(filiation). En em gavout a rafemp neuze en ur 
gevredigezh e lec’h e vo bugale a vo ganet 
hervez lezenn met a vanko dezho ur gwir familh, 
hervez ar c’hig. Anat eo ez eo gouleviet al lobby 
homo gant nerzhioù kuzh all, ar frankvasonerezh 
da skouer, evit kenderc’hel gant diskar frammoù 
hengounel ar gevredigezh : ar gwrizioù lec’hel, 
sevenadurel ha yezhel (setu perak e stourmomp 
evit Breizh), an tiegezh, an Iliz. Danzen a reont 
frammoù all deomp hag a zo estren dimp ha 
dinatur ouzhpenn-se : ar riez-stad hollveliour a 
anavezomp, ar skol-stad, ar surentez-stad, ar 
mennozhioù mat ha dindan evezh ur big brother 
hollvezant en em harp war ar c’halvezoniezhioù 
nevez. N’eur ket hervez ar “pollitically correct”  
pa vezer a-enep an “dimeziñ homo”, nann, ha 
reiñ a reer da grediñ ez eo kaout ur “spered 
digor” bezañ a-du. Ned eo ket, tamm ebet : se a 
zo mont da heul mennozhioù rummad ar 
c’hwegonteizhidi. Ar re se o deus diskaret ar 
Briedelezh hag an tiegezh da heul eta. Deomp-ni 
d’o sevel en-dro pe e kendalc’ho ar bed da vont 
war e benn. Gouzout a reomp holl petra a zo 
goulennet da heul : ar PMA, ar GPA… Al 
lieswregiezh ivez, moarvat ne welan ket diwar 
beseurt abeg e vefe roet o goulenn d’al lobby 
homo ha n’eo ket d’ar Vuzulmaned. Petra 
’lavaro lobby ar merc’hed neuze ? En em gavout 
a reomp gant un dizurzh c’hoantaet gant ar 
pennadurezhioù o-unan, gant ur pal resis : sevel 
a-ratozh un tour Babel da zismantrañ pep enep-
galloud. Evit-se e rankont diskar an tiegezh.  

Plas a zo c'hoazh e karr-boutin EAT evit 
diskeladeg vras ar 24 a viz Meurzh. 

    
TTTT. Gwilhmo. Gwilhmo. Gwilhmo. Gwilhmodddd    
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Hudverz ar MamoutHudverz ar MamoutHudverz ar MamoutHudverz ar Mamout

Daoust ha soñj hoc’h eus c’hoazh eus Philippe 
Isnard, ur c’helenner bet skarzhet kuit, setu 
ouzhpenn daou vloaz tremenet bremañ, diouzh 
an Deskadurezh Vroadel C’hall, en un doare 
divalav, goude bezañ o kelenn e-pad 17 
bloavezh, ha notet mat gant an ensellerezh  ?  

Aozet en devoa un dael war ar sioc’hanerezh e 
stern an deskadurezh keodedek, hep disentiñ 
ouzh nep reolenn : bez’ e oa un dael 
dislavarek12, bet aozet en ur zoujañ ouzh ar 
sturgemennoù kefridiel a zo er rollgelenn. Ar 
pezh en devoa displijet d’ar pennadurezhioù en 
dael-se war ar sioc’hanerezh ez eo ma oa bet 
daskounet13 en e ser savennoù pro-life ha 
kristen, bezañ bet diskouezet gwirvoud dizenel 
ar sioc’hanerezh en ur luc’hvannañ skeudennoù 
surjianed o lazhañ ur bugel e kof e vamm. Gant 
gerioù all : bez’ e c’heller aozañ un dael 
dislavarek, gant ma ne vefe roet ennañ nemet 
arguzennoù a-du gant ar sioc’hanerezh ha lezenn 
Veil. Setu abeg e zistaeladur14. 

Pennadurezhioù an Deskadurezh Vroadel-se n’o 
deus ket skarzhet kuit hepken ur c’helenner 
treitour d’o fennaennoù laïkour hervezo, hogen 
graet o deus o seizh gwellañ evit mirout outañ 
da adkavout ur post-labour all er c’helennerezh. 
Spi en doa da c'hellout kelenn en deskadurezh 
katolik, ar pezh a c'hellfe bezañ gallus hervez ar 
Gwir, hogen betek hiziv n'eo ket bet houmañ 
kalonek a-walc'h evit e duta. Emañ an diplomoù 
ret gantañ, hogen an deskadurezh eskobel a zouj 
dialdaol15 ar Stad a ziviz niver ar c’hlasoù a 
c’hell digeriñ hag a bae ar gelennerion. “Hep 
arvar ebet ez eo en abeg d’an digarez-se ez on 
bet korbellet nevez ’zo gant Akademiezh Nikea” 
a lavar Philippe Isnard. “Koulskoude mar bezan 
distaelet dre maz on katolik, perak ne c’hellfen 
ket mont en deskadurezh katolik ? Alvaonus eo 
!” 

A-hend-all, perak ne c’hellfe ket neuze klask e 
chañs en deskadurezh ermaez kevrat16 ? Ent 
diac’hinadek, ez eus ul “lezenn” guzh, dilavarus, 
a bouez war ar c’helenndioù ermaez kevrat, a 
zifenn outo tuta kelennerion distaelet. “Ar 

                                                 
12 Dislavarek : contradictoire. 
13 Daskounet : évoquer. 
14 Distaeladur : révocation, renvoi d’un poste. 
15 Dialdaol : représailles. 
16 Kevrat : contrat. 

skolioù-se o defe kalon, a priori, d’am zuta, ne 
c’hellfent ket henn ober, gant aon da redek war-
lerc’h riskloù bras”. 

Bez’ e chellfe marteze mont da gelenn en ur vro 
all en Europa ? Ac’hanta, tamm ebet ! Bro-
C’hall a zo deuet a-benn da dreuzkas he 
viruzenn laïkour ha dialour da Europa a-bezh. E 
gwirionez he deus sinet Frañs emglevioù gant 
broioù all Unaniezh Europa. An diarbenn a 
zistaeladur a vir ouzh Philippe Isnard da gelenn 
er C’hwec’hkogn a vir ivez outañ da gelenn en 
Europa a-bezh. Setu hiziv pezh a c’hoarvez en 
ur riez a laka war he holl baperennoù kefridiel, 
war he fezhioù moneiz hag he savadurioù : 
Librentez, Ingalded... 

Evit komz eus e holl diaesterioù hag eus e holl 
disouezhadennoù gant an Deskadurezh Vroadel 
C’hall en deus skrivet ul levr : Le Tabou du 
Mammouth, Editions Résistances, 23 rue 
Agassons La Pinède, 04100 Manosque. 10€ 
franko ar skouerenn. 

Istor Philippe Isnard a ro un dasson eus un 
toullad fedoù a c’hoarvez er mare-mañ hag a 
hañval diskouez deomp n’eo ket gourfennet 
c’hoazh an Dispac’h gall, a vefe chomet evel an 
tan o c’horiñ dindan al ludu. E 2011 en doa ar 
mavdiern Vincent Peillon skrivet dres ul levr a 
oa an talbenn anezhañ La Révolution française 
n’est pas terminée. Daoust hag anvet eo bet 
mavdiern an Deskadurezh-Stad evit lakaat er 
pleustr pezh a skrive en e levr ? Da zoujañ e 
vefe ! 

Uheloc’h em eus komzet eus Europa o vont war-
lerc’h stultennoù laïkour ar C’hallaoued. Er 
mare-mañ e fell da c’houarnamant Bulgaria 
mont e-barzh reizhiad moneizel an Euro. Divizet 
o deus ar Vulgariz enoriñ Sant Kurill ha Sant 
Metod o deus avielet o bro en navet kantved, 
ouzh o lakaat war o fezhioù moneiz. Enebiezh 
Unaniezh Europa : skeudenn relijiel ebet war ar 
pezhioù-moneiz en anv al laïkelezh ! Pennek e 
talc’h ar Vulgariz d’o sent. D’an nebeutañ 
lammit ar rodoù-heol en-dro da benn ar sent ! 
N’eus anv ebet ! a eilger ar Vulgariz, ur sant hep 
rod-heol n’eo ket ur sant. N’eo ket diskoulmet 
c’hoazh ar gudenn, hogen ar Vulgariz ne fell ket 
dezho plegañ. Gwir eo eo bet merket don, neket 
Bulgaria hepken, hogen tost an holl vroioù 
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slavek, gant an daou sant-se, hag a oa breudeur, 
genidik eus Salonikê e Bro-C’hres. Int eo o deus 
ijinet al lizerenneg kurilleg, a vez arveret en 
darn vrasañ eus ar broioù slavek, hag en deus 
servijet, da gentañ, da dreiñ ar Bibl e slavoneg. 
E keit-se, er vro e kichen, Kosovo, Albaniz 
muslimat a zrast beredoù Serbiz kristen betek 
oc’h ober d’ar bezioù tarzhañ gant 
bloskadelloù17, pa n’eo ket d’an ilizoù ha d’ar 
manatioù, hogen war-se, Unaniezh Europa n’he 
deus netra da lavarout.  

Er C’hwec’hkogn, el Loiret mar ne fazian ket, 
en ur skol n’eus ket bet a Tad Nedeleg deuet 
dasparzhañ madigoù ha c’hoarielloù d’ar vugale 
en abeg d’un nebeut mammoù muslimat o 
klemm ne oa ket se hervez o relijion. E skolioù 
all e tle bezañ c’hoarvezet heñvel, evel gant 
kudenn ar c’hrevier Nedeleg. E keit-se en deus 
Maer Valence (dept. an Drôme) kaset e hetoù 
mat evit ar bloaz nevez, da Vuslimiz e gêr en ur 
venegiñ gwerzadoù eus ar C’horan. N’eo ket 
lakaet diaes al laïkelezh amañ ? Nann, tamm 
ebet, peogwir n’eus nemet ar Gatoliked a vez 
kensellet gant diblegusted al laïkelezh. Setu 
perak, e skolioù publik Brest, da geñver gouel ar 
Rouaned, n’o deus ket bet ar vugale a c’houneze 
ar favenn kuzhet er galetez, ar gwir da zibab ur 
rouanez ha d’he c’hurunennañ. Maer sokialour 
Brest en devoa roet urzh da lemel ar 
c’hurunennoù dre ma oa skrivet warno 
“Epiphanie”, e kenkaz marteze e vije bet ur 
skoliad en devije goulennet petra dalveze ar ger-
se, “Epiphanie”, dianav dezhañ, hag evit 
respont dezhañ e vije bet ret komz eus ar relijion 
gristen. Mar fell d’ar mavdiern Peillon diverkañ 
pep arroudenn oc’h ober dave d’ar relijion 
gristen el lennegezh studiet er skolioù e vo 
labour ouzh e c’hortoz, muioc’h c’hoazh 
marteze eget d’ar vavdiernez Taubira evit 
daskemmañ ar c’hCode Civil, evit ober klotañ 
anezhañ gant e lezenn vrein, mar befe mouezhet. 
Penaos e c’hellfe ur c’helenner displegañ d’e 
skolidi, troioù-lavar gallek evel : “trier le bon 
grain de l’ivraie” (didoueziañ ar greun mat 
diouzh an dreog), “donner le bon Dieu sans 
confession à quelqu’un” (reiñ an Aotrou Doue 
da unan bennak hep kofesadur), “porter sa 
croix” (dougen e groaz), “s’en laver les mains” 
(gwalc’hiñ e zaouarn eus un dra bennak), hep 
ober dave d’ar relijion, d’an Avieloù. Houmañ 
diwezhañ, “gwalc’hiñ e zaouarn...” a ra dave da 
Jezuz dirak Poñs Pilat na felle ket dezhañ e  
                                                 
17 Bloskadell : explosif. 

gendaoniñ, hogen lezel a rae an dra-se d’ar 
Yuzevion dichadennet a-enep Jezuz. Jack Lang 
e-unan zoken a felle dezhañ e vije bet studiet ar 
relijionoù er skolioù evit se, rak hervezañ lod 
arroudoù eus al lennegezh c’hall a zeue da vezañ 
digomprenadus evit un toullad skolidi 
digristenaet, hep komz evel-just eus ar re 
vuslimat..  

E-pad ma oan o skrivañ ar pennad-mañ, em eus 
soñjet en amzer ma oan-me er skol, e skol ar 
Republik mar plij ! Bez’ e oa sach-blev etre 
skolidi an div skol, met se a c’hoarveze dreist-
holl gant paotred ar bourk a rae Chouanted eus 
paotred ar skol kristen. Ni, paotred war ar maez, 
e oamp prederiet gant traoù all war hent an 
distro d’ar gêr : difoupañ an neizhioù, 
hemoc’hiñ ar c’hazhed-koad a daolioù batalm, 
riklañ war ar skorn e-pad ar goañv... Ouzhpenn-
se em eus soñjet, a-daol-trumm, er varzhoneg 
em boa dibunet da zeiz ar sertifikad. Da zibab e 
oa : kanañ ar Marseillaise pe dibunañ ur pennad 
barzhoniezh, dibabet em boa ar varzhoneg evel-
just. Hogen, dic’hallus e oa din adkavout talbenn 
anezhi. N’em boa miret em eñvor nemet un darn 
eus ur werzad, “aux marches du musoir”. Perak 
an darn-se ? D’am soñj e oa en abeg d’ar ger 
kevrinus-se, “musoir”,  ha n’em boa kavet 
morse dres petra e talveze. Penaos adkavout ar 
varzhoneg-se bremañ ? Soñjet em eus neuze 
lakaat er c’heflusker enklask Google an tamm 
gwerzad-se “aux marches du musoir”, ha 
kerkent em eus adkavet va barzhoneg kollet : 
“Les pauvres gens” gant Victor Hugo e oa, poz 
daou. Kerkent em eus kedanavet an talbenn 
anezhi hag ivez perak em boa dibabet anezhi 
etre reoù all : komz ar rae eus micher kalet ar 
besketaerion a ya er mor dindan an amzer da 
c’hounit o zamm kreun evit magañ o ziegezh, ha 
se a oa tomm ouzh va c’halon a Vreizhad. 
Hogen, pezh am souezhas ar muiañ a voe ar 
pevar gwerzhad-se : 

 La femme est au logis, cousant les vieilles toiles, 
Remmaillant les filets, préparant l'hameçon, 
Surveillant l'âtre où bout la soupe de poisson,  
Puis priant Dieu sitôt que les cinq enfants dorment. 

E 1951 e c’helled komz eus Doue e skol ar Republik 
(anv e vez eus Doue ha pediñ Doue er pozioù all), 
pezh n’eo ket mui gwir hiziv, ha sur a-walc’h ne vefe 
ket aotreet dibunañ ur varzhoneg a seurt-se en ur 
c’hlas-skol hiziv. “An Dispac’h gall n’eo ket 
gourfennet c’hoazh”. Emañ ar gwir gant ar 
mavdiern, hag eñv eo e brofed ! 

Yann MIKAELYann MIKAELYann MIKAELYann MIKAEL
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Tiegezhioù bihanTiegezhioù bihanTiegezhioù bihanTiegezhioù bihan

An “tiegezh hengounel” evel ma vez  lavaret 
gant ar virelourion hag ar stourmerion gristen a 
hiziv, a zo un dra a zifennont ouzh tagadennoù 
ar venelourion, gayourion, azeulerion-an-orged 
koulz ha diouzh aloubidigezh-dre-laer ar Stad. 
An tiegezh “kraoñell”, enni tad, mamm hag un 
nebeud bugale, eo a-benn ar fin. Ar 
fiñvskeudenniñ a arver ar skeudenn-mañ evel 
arouez vev eus talvoudennoù ar sevenadur 
norzhamerikan, ha strewet eo bet ar skeudenn-se 
en holl vroioù dindan levezon sevenadurel ar 
Stadoù-Unanet. 

Netra hengounel er patrom-se avat. Un heuliad 
eo d'an dispac’h greantel ha d’an dispac’h gall. 
An dispac’h greantel en deus divodet ar 
sevenadurioù rannvroel ha familhel e tremene 
enno barregezhioù ar vicherourion pe al 
labourerion-douar a 
dad da vab ; ar 
familhoù hengounel a 
oa bet didroc’het 
neuze e unanennoù 
bihan distag, a yae da 
chom e kêr evit klask 
gourc’hwel. An 
dispac’h gall en deus 
peurechuet al labour, 
o kas da get al 
liammoù-a-lealded 
hengounel a-fed 
familh, rannvro pe bro, dre lakaat en o lec’h 
liammoù lezennel ha burevourel, a lak dever un 
hinienn da vont da gentañ-holl gant ar Stad, ha 
da eil nemetken gant e vignoned pe gant tud e 
familh, pa vez aotreet. Ar gevredigezh “naturel”, 
bet savet a-hed kantvedoù hep raktres, dre 
arnodiñ nemetken, a oa ezlec’hiet erfin gant ar 
gevredigezh rakprientet. Hiniennoù-atomoù ar 
gevredigezh nevez-se, troc’het diouto o holl 
hengounioù personel ha bevoniel, ne 
zarempredont an eil egile nemet evit seveniñ 
lezennoù mekanek ar Stad pe, pa gavont 
mignoniezhioù a-ziwar-c’horre en o labour pe en 
o amzer-zudi. Hemañ eo orin ha diazez an 
diegezh kraoñell a hiziv. 

Maks Weber a ra anv eus an argerzhad-se evel 
ur prantad a-bouez e istor “ar bed o koll e 
gened”, ma vez digollet fall ennañ steuzidigezh 
ster donañ ar vuhez gant ersatzoù ideologel, gant 

kenwerzh an diduamantoù foran arnevez, ha 
gant ur “relijion” a vez lamet diouti muioc’h-
mui he c’hefridi genel ar sevenadur. Weber a 
zispleg penaos er c’henframmadur-se, an dud o 
klask tostaat ouzh ster ar vuhez ne c’hellont 
henn ober nemet e aergelc’hioù strishoc’h-strizh, 
hag e-touez an aergelc’hioù-se ez eus an tiegezh 
kraoñell evel-just. Met peogwir ez eo an tiegezh 
ur boud lezennet muioc’h-mui hag aloubetoc’h-
aloubet gant ar Stad, abalamour d'an toulloù 
brasoc’h-bras er goudor-se e vez dilezet 
muioc’h-mui hag ezlec’hiet gant an doganerezh 
tamm ha tamm. 

Dispartiet eus goudor ur c’hlan, digenvezet 
penn-da-benn en hollegor18, suj penn-da-benn da 
vurevouriezh ar Stad a flastr anezho, an 
tiegezhioù kraoñell arnevez a vez bresk-kenañ 

dre natur, dic’houest 
da zerc’hel dirak 
kemmoù kevredi-
gezhel a c’hoarvez 
buan, ha dirak an holl 
“kenstokoù ar rum-
madoù” a zeu da heul 
ar c’hemmoù-se. Un 
tiegezh kraoñell n’eo 
e mod ebet annezhi 
an hengoun ; n’eo 
nemet ur prantad war 
an hent istorel hir a 

zistruj aotrouniezh ar familh hag a lak 
hollc’halloud ar vurevouriezh en he lec’h. 

En hevelep grez istorel ma vez didroc’het munut 
ar gevredigezh e unanennoù bresk-bresk temptet 
noz-deiz d’en em zistrujañ, e vez kreñvaet-dreist 
un nebeudig familhoù ledan ha tadelour ’zo, just 
a-walc’h ar re a lak ar c’hemm-se da vont war-
raok : n’eo ket dre zegouezh. Anv a ran amañ 
eus lignezoù niverus ar familhoù-meur en 
noblañs hag en uhelgellidouriezh19 a zo hiziv e 
penn an emsav bedelour20. Seul vuioc’h e vez 
kelennet d’an dud vunut penaos diwezh an 
dadelouriezh a zo un araokadenn veur a-fed 
frankiz hag haolioù21 denel (kelennerion paeet 
gant ar familhoù pinvidik divuzul-se evel-just), 

                                                 
18 Hollegor : espace intersidéral 
19 Uhelgellidouriezh : haute finance. 
20 Skeudenn ar pennad : ar familh Rothschild 
21 Haolioù : droits, gwirioù. 
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seul startoc’h e talc’h ar vegenn-se d’an urzh 
tadelour, a vir, a warant hag a ledana o galloud 
eus ur rummad d’an hini war-lerc´h. Galloud a 
zeu diwar an urzh tadelour, sur : istor 
kevredigezhel ar c’hantvedoù tostañ deomp a 
c’hall bezañ diverret evel hini ar galloud 
tadelour o tont da vezañ brient un nebeudig 
bihan-bihan a dud pinvidik-mor, hag ar galloud-
se o vezañ dilezet gant milionoù a blouked a 
gelenner dezho er skolioù-meur gwelout diwezh 
an dadelouriezh evel ur baradoz a frankiz pe 
dost. Setu eo tonket ar familhoù kraoñell-se en 
diwezh da vezañ distrujet pe d’en em zistrujañ - 
distrujañ an nebeut a dra a chom c’hoazh war-
lerc’h pep “kenstok ar rummadoù” nevez, pa 
lavarin mat. 

Ober anv eus “difenn ar familh” er c’hemperzh-
se a zo difenn ur boud difetis, un tasmant, n’eo 
deuet d’ar bed-mañ nemet evit mont da get. Un 
dañjer a zo gant ar stourmoù benelour, gayour, 
azeulour-an-orged sur, met n’eus un dañjer 
anezhañ nemet peogwir eo bresk-tre ar boud a 
vez taget ganto. 

Ma ne glask ket ar familhoù sevel unanennoù 
brasoc’h diazezet war liammoù don ha padus, e 
c’hellont bezañ sur da steuziañ abred pe 

ziwezhat. Ar c’humuniezhioù relijiel a ya d’ober 
a-wechoù goudorioù e-pad ur prantad evit 
familhoù ’zo. Met er c’humuniezhioù-se ez eus 
dre ret un urzh-vat strizh, a dec’h alies dioutañ 
fideled yaouank pa c’hoarvez “kenstok ar 
rummadoù”. Ur familh tadelour n’eo ket un 
unanenn termenet gant un urzh, ul lezenn 
bennak : un unanenn vevoniel ne lavaran ket, 
diazezet war balioù fetis ha peurbadus, ma c’hall 
zoken ar re mennet-fall pe disentus tapout ur 
plas hag ur c’hefridi bennak en hollad daoust da 
bep tra. 

Pa vefe ken fall-se an urzh tadelour, a-benn ar 
fin, izili ar vegenn  ne virfent ket anezhañ evito 
o-unan gant kement a aked. En degouezh-se e  
vefe gwelloc’h ganto e lezel gant ar re baour, ha 
bevañ e tiegezhioù kraoñell eus o zu. Ma-z eo ar 
c’hontrol-rik ar pezh a reont a-viskoazh, e 
ouzont ar pezh a reont, a c’hellit krediñ.  

Olavo de CarvalhoOlavo de CarvalhoOlavo de CarvalhoOlavo de Carvalho    
 

Brezhoneg gant Ewan Delanoy, embannet evit 
ar wech kentañ e Diário do Comércio , dindan 
an titl A família em busca da extinção, niverenn 
ar c’hentañ a viz here 2012 

Ya ! Dasorc’het eo !Ya ! Dasorc’het eo !Ya ! Dasorc’het eo !Ya ! Dasorc’het eo !

D’ar 16 a viz Ebrel 2001 e oa skrivet en Daily 
Telegraph : “Mar bije bet barnet Jezuz hiziv, e 
Breizh-Veur, e vije bet harzet d’ar gouloù-deiz 
dre un argadenn eus ar gerreizh ha kaset e-
barzh unan eus hor prizonioù dreistpoblet ha 
disleberus. Ne vije ket bet kroazstaget, rak ar 
boan a varv a zo bet dislezennet. Hogen hiziv 
evel dec’h ne vefe ket ar fals-testoù a rafe diouer 
d’e brosez. D’an deiz a hiziv e vefe tamallet 
dezhañ bezañ maboriad22 dre m’en deus lavaret 
: “Lezit ar vugale vihan da zont betek ennon”. 
Adkavet e vefe beure-mat marv en e gell. Lod a 
lavaro en deus distrujet e vuhez, tud all ez eo bet 
lazhet ha darn a lavaro zoken o deus gwelet 
anezhañ dasorc’het. 

Ya ! Gwelet eo bet. Un darvoud bet bevet gant 
testoù an eurvezh kentañ ha bet kemennet ganto. 
En diwezh eo bet lakaet dre skrid : an Testamant 
nevez ez eo. Lenn a reomp en Oberoù an Ebestel 
(10, 40) : “Hennezh eo en deus Doue dasorc’het 
anezhañ, d’an trede deiz, ha roet dezhañ en em 
                                                 
22 Maboriad : pédophile. 

ziskouez, n’eo ket d’ar bobl a-bezh, met da 
destoù bet dibabet en a-raok gant Doue, deomp-
ni  hag hon eus debret hag evet gantañ goude 
dezhañ adsevel a-douez ar re varv”. Paol, eñv, a 
embann an dasorc’hidigezh d’ar bed pagan ; d’ar 
Gorintiz e lavar : “Evit hor pec’hedoù ez eo 
marvet ar C’hrist. Lakaet eo bet er bez, 
dasorc’het eo bet d’an trede deiz hervez ar 
Skriturioù. En em ziskouezet eo bet da Bêr, ha 
da c’houde d’an daouzek. War-lerc’h eo bet en 
em ziskouezet da pemp kant breur war-un-dro, 
ha da ziwezhañ-holl eo bet en em ziskouezet din-
me ivez”. 

Bez’ ez eo an den kentañ a zo bet trec’h d’ar 
marv hag a zeu da vezañ an hini bev evit 
kantvedoù ar c’hantvedoù. Eztennet en deus 
flemm ar marv. Neket hepken eus ar marv fizik, 
hogen eus holl stummoù ar marv : an droug, ar 
gasoni a lazh, an dinac’h da garout. “Lidomp 
lazherezh ar marv, a gan Iliz ar Reter, 
distrujidigezh an ifern, digorlid23 ar vuhez 
                                                 
23 Digorlid : inauguration. 
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divarvel. Lakaet out bet da gousket ez kreud evel 
un den krouet, Roue hag Aotrou, ha te zo savet 
d’an trede deiz. Dasorc’het ac’h eus Adam 
diouzh ar vreinadurezh ha peurzistrujet ar marv, 
ô Pask eus an divreinusted, silvidigezh ar bed. 
Eus ar marv d’ar vuhez eo e ra ar C’hrist Doue 
deomp-ni tremen. En ur adsevel diouzh ar bez, 
ec’h eus dasorc’het Adam hag e ouenn a-bezh. 
Ra vo an hollved e levenez, an douar a-bezh... 
Bremañ ez eo pep tra leun a sklerijenn : an 
neñv, an douar hag an ifern”. 

Hag ikonenn vuzantat Pask, ikonenn an 
ikonennoù, ez eo ar C’hrist diskennet d’an 
ifernioù, an dorioù dibezhiet. Adam ne zeu ket 
a-benn da vont ermaez24. An Dasprener a dap 
krog en e zorn hag e c’hell Adam sevel en e sav-
sonn. Hag Adam, ni eo, me eo, galvet da derriñ 
kelc’h an netra, kaset gant dialuskegezh25 an 
dasorc’hidigezh.  

Distrujet en deus galloudegezh ar pec’hed. 
Drezañ e c’hellomp bezañ pardonet, santelaet, 
ha zoken gloarekaet ha douevelaet. Trec’het en 
deus an enebour. Ereet en deus an hini kreñv. 
Paol a ziskouez fraezh-kenañ marv ha 
gouzañvidigezh ar C’hrist evel ur stourm hag un 
trec’h war ar galloudegezhioù diaoulek, enebour 
da Zoue (Kol 2/10,15). War ar groaz en deus ar 
C’hrist renet ar stourm a-enep Satanaz ha trec’h 
eo bet. St Yann a gomz eus an eur ma voe priñs 
ar bed-mañ taolet ermaez (Yann 12/31) 

Dasorc’hidigezh Jezuz a zo erzerc’had26 trec’h 
an den evel m’eo bet mennet gant Doue ha deuet 
da wir gant Jezuz, e Vab. Ar Jezuz-se dasorc’het 
a zo an den nevez dieubet diouzh sklavelezh ar 
pec’hed, diouzh ar marv, diouzh an diaoul. 
Dasorc’het eo bet evit an denelezh a-bezh (pezh 
n’eo ket bet degemeret gant ar braz eus ar 
Yuzevion). Bez’ ez eo krouer eus un denelezh 
nevez, a vez galvet da gemer perzh enni kement 
den en deus roet e vuhez evitañ, da lavarout eo 
an holl dud. D’an holl e kinnig e vezañs trec’h 
ha treuzfurmus a Zasorc’hed. 

Un dispac’h eo Pask, un trec’h war ar marv hag 
an droug, ur c’hemmadur er c’horfoù hag er 
                                                 
24 A-bouez bras eo an dra-se : dre e varv en deus Jezuz digoret 
dorioù an ifernioù, al “limboù” (neket ifern Satanaz evel-just), e-
lec’h ma c’hortoze an dud reizh da vezañ dieubet, abaoe 
kantvedoù. Abaoe Vatikan II n’em eus gwech ebet klevet an dra-
se en ur sarmon bennak. Notenn gant Y.M.  
25 Dialuskegezh : dynamisme. 
26 Erzerc’had : manifestation, expression 

speredoù. Ar maen a guzhe pezh a soñjer e oa ur 
faezhidigezh (marv Jezuz war ar groaz evel un 
torfedour), pezh na venned ket gwelout, a zo 
bremañ ruilhet, o tigeriñ un tremen etrezek 
Doue, hag a zeuio emberr da vezañ ar maen-
korn. Hiziv ez eo Aotrou an Istor. Dirazañ en em 
ziskouez an amzerioù, an darvoudoù. Barn a ra 
anezho, o lakaat a ra en o flas hag e ro dezho ur 
ster. Bez’ ez eo kentañ hag oberiantañ tudenn an 
Istor. 

Degemer a reomp ar C’heloù-Mat-se maz eo an 
dasorc’hidigezh, arvestiñ a reomp outañ, e 
vlazata a reomp, e erouesaat27 a reomp ennomp, 
ouzh hol laouenaat eus e drec’h evit ar bed. Hon 
trec’h eo ivez, hogen amañ, arabat deomp komz 
re vuan. Zoken mard eo bet trec’het gant Aotrou 
ar Pask ar marv euzhus, an droug, priñs ar bed, 
n’int ket bet kaset da get gantañ. Padout a raio ar 
stourm betek peursevenidigezh ar c’hantvedoù. 
Renet en deus e stourm ken poanius ha ken 
gloarek, hogen etre hon daouarn en deus lezet ar 
c’hendalc’h. Rak gourbann en deus an 
Dasorc’hed faezhet ar marv, ar pec’hed, ar 
galloudegezhioù diaoulek, daoust ha n’eo ket 
ober nebeut a stad ouzh an traoù-se anat d'ar re 
zall zoken ? Abaoe daou vil bloaz maz eus bet 
an darvoud-se e varv an dud kement hag a-raok. 
Emañ bepred aze stourmoù ar bremañ, ar 
pemdez spouronus, an diaesterioù peget ouzh 
pep bezoud. Da bep hini dougen e groaz. Al 
luc’hskeudenn nemeti dioutañ bet lezet deomp 
gant ar C’hrist a zo un dra iskis mat : hini liñsel 
Torino, skeudenn e gorf merzheriet, peadra da 
brederiañ. 

Kinnig a ra Jezuz e drec’h da gement den reizh e 
galon. An Aotrou en deus galvet pep hini 
ac’hanomp da vezañ e genlabourer. N’eo ket ar 
gristeniezh un havr sioul,  un tommerig. Roet eo 
bet deomp gant an neñv ur meiz, brokusted, 
kalonegezh, mennentez. Neuze taolomp evezh 
da vezañ tud vev bet marv, da biv e vije bet 
eztennet o ene diouto.  

Youenn Troal     Youenn Troal     Youenn Troal     Youenn Troal     

                                                 
27 Erouesaat : actualiser. 
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Notennoù diwar an darvoudoù Notennoù diwar an darvoudoù Notennoù diwar an darvoudoù Notennoù diwar an darvoudoù gant Yann Maneguen

Kristengaserezh ordinal 
Burev-ren an UBAPAR en deus divizet “en anv 
al laikelezh” chom hep ober anv eus hor c'hamp 
Katekiz en e levrig-bruderezh war kampoù 
brezhonek an hañv evit ar vugale hag ar 
grennarded. N'eo ket laikelezh an dra-se, 
laikouriezh ne lavaran ket. Meskañ a reont 
kelaoerezh hag avielerezh. Ma ! Penaos e raimp 
neuze evit kealouiñ ar familhoù ? 
 

Marx hag ar Vretoned 
Hervez George Watson, istorour eus Skol-Veur 
Cambridge : “Nebeut a dud a oar ez eus bet kalz 
a sokialourion a erbede gouennlazhoù en 19vet 
hag en 20vet kantved. N'eo ket anavezet tamm 
ebet ar fed-se, a zo feukus-tre. Ar wech kentañ a 
voe e miz genver 1849 e kazetenn Karl Marx, an 
Neue Reinische Zeitung, ma komze Engels 
ennañ eus brezel ar renkadoù. Marx a zisplege 
neuze, e vezo c'hoazh kevedigezhioù kentidik en 
Europa pa darzho an dispac'h sokialour, 
kevredigezhioù warlerc'hiet a ziv bazenn 
peogwir n'int ket kevalaour zoken evit poent. 
Soñjal a rae er Vasked, er Vretoned, e 
Highlanders Bro-Skos hag er Serbed, a anve 
“lastez gouennoù”. Karl Marx a soñje e vefe ret 
distrujañ ar gouennoù-se”. 
 

C’hoarioù Olumpek handisport 
Pa vezer mac’hagnet e soñj din n’eo ket deuet ar 
poent d’en em ziskouez war an eil chadenn o 
redek daoust d’e nammoù. Ar sportoù gresian a 
ziskoueze korfoù gwazed yac’h, unander ar 
c’horf hag ar spered. Gwazed hanter zall o 
c’hoari ping-pong o kenstrivañ dirak skrammoù 
dekmilionoù a dud, n'eo ket yac'h. Ne 
gomprener ket. Divalav eo. Evel ar redadegoù 
evit ar re ampechet... redadegoù war rodoù ! 
Daoust ha yac'h eo broudañ unan nammet da 
strivañ evit en em gavout a-raok e geneil a zo en 
e gichen ? Stuggle for life ! Heñvel a-walc'h eo 
ouzh ar patrom kevredigezh ma vevomp ennañ : 
kevezerezh etre ar micherour roazhonat hag hini 
Shanghaï. Strivañ atav muioc'h evit kreskiñ 
gounid frankizourion di-vro an arc'hant bras. 
Daoust ha padout a c'hello pell c'hoazh seurt 
patrom ? Rak er pleustr, petra a c'hoarvez en tu-
mañ d'ar skramm-skinwel ? Digreskiñ a ra  ar 
skoazelloù d’an dud ampechet e-keit ha ma 
lakaer tud viñset da redek ! 
 

“Inquisitio” 

Ur film faos penn-da-benn, gaouiad a grenn evit 
diskar ar reljion gatolik, paeet ouzhpenn-se gant 
chadennoù skinwel gall kellidet gant taosoù-
skinwel ar «gontribuabled c'hall», 'keta, a zo 
katolik he sevenadur istorek hag hini an darn 
vuiañ er c'hwec'hkogn. 
 

Skinwel e brezhoneg  
Kriz eo ar sifroù. Ne van ket 200.000 gwir 
vrezhoneger e Breizh hiziv an deiz. Evit 4 
milion bennak hag ouzhpenn. Poellegezh ar 
frankizouriezh arloupet a zo didec'hus : 
kendaonet eo ar peuriñ treut a chome c'hoazh 
gant ar brezhoneg er skinwel. Nemet e savfe 
goulenn e-touez ar Vretoned... met penaos e 
savfe ar goulenn evit rolloù-programmoù a zo 
heñvel-poch ouzh ar re a vez kinniget (gwelloc'h 
dre ma vez muioc'h a arc'hant) e galleg ??? 
Adarre e vefe ret da baotred ha merc'hed ar 
skinwel brezhonek kinnig d'an dud ur patrom 
kevredigezh disheñvel. Unan hoalus, a rofe 
c'hoant dezho cheñch kevredigezh en ur cheñch 
yezh.  
 

Trede brezel bed ?  
Er sizhunioù a-raok addilennidigezh Obama e 
voe adenaouet gant Israel dañjer spouronus ar 
brezel Iran-Israel. Un diskoulm e vefe ivez d'an 
enkadenn armerzhel hollvedel : n'eus netra par 
d'ur brezel evit an armerzh ! Da atizañ ar brezel-
se eo bet berzet ouzh PSA gwerzhañ 200.000 
karr d'an Iran evel ma rae bep bloaz, abalamour 
d'an «emglev» etre PSA ha... General Motors. 
Anv ez eus da heul an diviz-se da lakaat 
dilabour un darn vras eus micherourion PSA 
Roazhon.  
 

Pussy Riot, Femen hag all hag all 
Ar strollad merc'hed a laka kig-yar en o forzh 
(!!!) a oa bet harzet goude bezañ bet gwallet 
Ilizoù orthodoks meur a wech. Anv a oa gant 
kuzul-kêr Bariz o lakaat o sitoaianezed a enor. 
Aet oant-tre goude-se e Iliz-Veur Bariz da 
zispakañ o c'horfoù noazh el lec'h sakr. Didrouz-
kaer o deus dilezet o mennad al liberter Delanoë 
hag e geneiled. 
 

Disakradurioù boas... 
Krusifi aoter-vras iliz sant-Korneli Karnag, a oa 
a-us d'an armel-sakr, a zo bet torret. Dija e 
dibenn miz eost e oa bet drastet kreizenn 
etreparrezel Lokmaria gant roudoù a denn d'ar 
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satanouriezh. Lidet eo bet oferennoù dic'haouiñ. 
C'hwec'h miz toullbac'h en deus graet a-benn ar 
fin an den en deus tangwallet keur iliz Sant 
Nikolaz Redon. E dibenn miz du e oa bet 
gwastet 40 bez e bered Santez Pezhenn (Bro 
Raez). Drasterezh hervez ar meziennoù. Anv 
ebet ganto a zisakradurioù avat ! Etre 90 % ha 
95 % eus an disakradurioù a vez sevenet e Frañs 
a vez a-enep ar feiz kristen. War gresk ez a an 
disakradurioù : 151 a oa bet kontet e 2007 ha 
522 e 2010 ha kement-all e 2011. 
Biskoazh c'hoazh ne oa bet disakret teir iliz war-
un-dro e Breizh betek-henn avat. E-pad dibenn-
sizhun manifestadeg miz genver a-enep danvez-
lezenn Taubira eo bet graet : iliz Sant Erwan An 
Uhelgoad, ha re Loktudi ha Kombrid. Nebeut a 
drouz da heul an dra-se. Diseblant eo deuet ar 
Vretoned : boazet int bet tammig ha tammig. Ur 
fed boaz ez eo deuet da vezañ bremañ. 
 

200.000 eo niver ar vizaoù deroet gant ar Frañs er 
bloaz 2012 en Aljeria (138.000 e 2010), hervez 
André Parant, kannadour en Aljer. Muioc’h eget 
80% eus ar goulennoù-viza-se a vez asantet 
kantgadus. Kement-mañ a zisplegfe aes a-walc’h 
perak n’eus gwech ebet trawalc’h a diez-lojañ er 
C’hwec’hkogn daoust ma vez savet diouto dizehañ. 

Sant Marzhin-ar-Voskeenn ha keleier all 
a bep seurt 
Ar gomun-mañ, bet krouet gant an dispac'herion 
200 vloaz 'zo n'he deus iliz-parrez ebet war he 

douar : emañ an iliz tostik e komun Montroulez, 
nepell diouzh ar porzh-houarn. Ur voskeenn he 
devo dizale avat. 
D'ar 26 a viz Here en deus ar Stad-C'hall 
kemeret en e garg holl vizoù lazhadeg ar vugale 
e kof o mammoù : paeet e vezo 100 % hiviziken. 
Divizet he deus ivez n'o defe mui ar gerent da 
emellout pa vez o tougen o merc'h minorez.  
Deuet eus Caen 336 vloaz  'zo d'en em staliañ e 
Gwengamp e 1676, e karter Montbareil, e oa o 
chom c'hoazh e Sant-Brieg leanezed diwezhañ 
Itron Varia ar Garitez, straed an Itron-Varia. 
Kuitaat a reont eta departamant Aodoù an Arvor 
da zistreiñ da Caen er mizioù-mañ. 
Da geñver 50vet deiz-ha-bloaz Vatikan II e 
lenner gant souezh en Osservatore Romano an 
11 a viz Here un destenn gant Benead XVI a 
vurutell Gaudium et Spes : “Ret e vije bet (...) 
termeniñ gwelloc'h ar marevezh arnevez (...). 
Ar C'henreizhadur-mañ n'eo ket deuet a-benn 
da zegas ur sklerijennadur krennus. Ne gaver 
ket ennañ krafoù pennañ ar marevezh 
arnevez”. 
Benead XVI a vo bet ur Pab en devo klasket 
reizhañ spered faos Vatikan II, betek reiñ dor-
zigor en-dro da Oferenn Sant Pius V hag ober e 
seizh gwellañ evit distro Breudeuriezh Sant Pius 
X, an Anglikaned hag al Luterianed. 
 

Oberiantizoù Emglev an TiegezhioùOberiantizoù Emglev an TiegezhioùOberiantizoù Emglev an TiegezhioùOberiantizoù Emglev an Tiegezhioù

Pevar mil lugadenn ez eus bet war hol lec'hienn, 
abalamour da gelou tremenvan Youenn Kraff, hini 
Kristian Brisson, ha dreist-holl d'ar perzh a 
gemeromp a-enep danvez lezenn Taubira. Ugent 
pennad bennak a zo bet postet. Re nebeut a 
genlabourerion ez eus avat evit ober a-zevri war-dro 
al lec'hienn. Heñvel a-walc'h ouzh ur grogenn 
c'houllo e c'hell seblantout EAT pa seller ouzh an 
izili oberiant. Laouen e vez degemeret kement hini a 
ginnig e skoazell, pe a ginnig kas traoù da benn e 
liamm gant EAT. Evel-se, a spered gant EAT e 
c'heller menegiñ  Blog « Bro Santel » ha Blog Ar 
Gedour. 
Pennadoù a c'heller kavout war al lec'hienn : 

1. Roll ar c'hatekizoù bet moullet e brezhoneg 
betek hiziv, gant T.G., klokaet gant F. C.. Da 
glokaat c'hoazh moarvat ;  

2. prederiadennoù miziek Paol Kalvez ; 
3. Roll an Oferennoù brezhonek da zont ( a 

servij evit Ar Gedour hag ar gelaouenn 
YA !) ; 

4. ur bedenn evit Benead XVI da heul e 
zilezadur eus kador Sant Pêr ; 

5. Pennadoù ha skeudennoù an diskeladegoù a-
enep danvez lezenn Taubira ; 

6. Kendalc'h trede levrenn Liderezh an Eurioù 
(3600 pajennad) gant Paol Kalvez ; 

7. Labourioù Bodad EAT « Ar Bibl Santel » ; 
lakaet eo bet war al lec'hienn tammoù 
niverus eus  Testamant Kozh Maodez 
Glanndour bizskrivet gant hor skipailhig ha 
kempennet un nebeudik da glotañ gant 
«Nova Vulgata» an Iliz katolik : Levr Job, 
Levr Furnez Ben Sirac'h, Ozea, Mic’ha, 
Nahoum, Sefania, Hagai hia Malaki. 
Ezhomm ez eus muioc'h a dud evit al labour-
se (kantadoù a bajennoù ez eus da 
vizskrivañ). Trugarez da GM, JLF, JLP, 
MV, JB evit o c'henlabour !  

8. Niverenn 78 “Kannadig Imbourc'h”. 
 
Ur misal nevez da zont er-maez. 
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D'ar pevar a viz genver ez embanne eskob Sant Brieg 
e vefe embannet ur misal a-benn Pask ; diouzh a 
ouzomp n'eo ket prest na tost. Pezh a zo sur eo ez eo 
bet kavet mat testenn nevez ordinal an Oferenn gant 
Roma hag e vo moulet er skritur unvan ; 
 

Pegsunioù podoù-lastez melen 
Nebeut-tre a begsunioù a zo bet gwerzhet pe zoken 
roet er mizioù-mañ. An intrudu-se, pleustrek, da 
lakaat brezhoneg e buhez ordinal an dud n'en deus 
ket graet berzh eta. Tu ez eus bepred da c'houlenn 
skouerennoù : chom a ra 500 bennak o louediñ ! 
 

Kontoù EAT 
Nebeut-tre a werzhioù levrioù ez eus bet da vare 
Nedeleg gant Stal EAT (cf. Lec'hienn EAT). Un 
toull 1000 euro bennak a zo bet ranket stankañ e 
dibenn ar bloaz. Chom a ra c'hoazh skouerennoù eus 
romant Youenn Olier, “Poanioù-Spered an Tad 
Gwazdoue”, nevez embannet ganimp da werzhañ : 
18,5 euro. Gant fiziañs ( “Feiz” hag “esperañs” pa 
lavarimp mat !) e c'hortozomp skodennoù eus izili 
'zo evit 2013 (15 euro). 
 

 Diskeladeg ar Sul 24 a viz Meurzh 

(Sul ar Bleunioù) 
Aozañ a ra Emglev An Tiegezhioù (E.A.T.) ur c’harr 
boutin adalek Landerne-Landivizio evit diskeladeg 
ar 24 a viz Meurzh a vo graet e Pariz adarre da 
c’houlenn ma vo dilezet danvez-lezenn Taubira da 
aotren an dimeziñ etre daou zen heñvel o rev. 40 
euro dre zen e kousto. Titouroù all hag enskrivadur : 
eat@orange.fr 0298251072. an emgav e Pariz a vo 
resisaet war hol lec'hienn http://emglev.wordpress.com . 
Izili EAT Pariz hon degemero gant un Hirvanniel bet 
kempennet ganto. 

Kamp Katekiz 2013 
N'hon eus ket kavet tud gant an DABU pe an DARE 
evit ar sizhunvezh a oa bet raktreset e Plouha eus ar 

Sul 18 d'ar Sadorn 24 a viz Eost. N'hellomp ket reiñ 
lañs d'ar bruderezh adalek bremañ evel ma vefe ret. 
Diaes-tre eo kavout tud yaouank o defe an DABU 
hag a c'heller kontañ warno da vat evit ur 
sizhunvezhig e dibenn ar vakañsoù bras.  Klasket e 
vo aozañ un dra aesoc'h da aozañ eta. 

Errata gant T. Gwilhmod : Dibenn an 
danevell “Rebetiko”, burutellet en niverenn gent ne 
oa ket bet lennet aketus a-walc'h ganin. N'eo ket 
ampoezoniñ he gwaz e ra ar vaouez, reiñ dezhañ ur 
spurj a lakaio anezhañ da foerigellañ war al leurenn 
ne lavaran ket ! Ra vezin digarezet da vezañ bet 
faltaziet un dibenn ken euzhus d'an danevell. Poellek 
e vefe bet dezhi ampoezoniñ he gwaz rak a-benn ar 
fin ne ouezer ket daoust hag e teuio un tamm furnez 
dezhañ ha daoust ha mirout a raio ar vaouez kaezh he 
zi. Evit-se e rankint pardoniñ an eil d'egile. Pa vezer 
kristen eo aesoc'h henn ober moarvat, sed ar pezh a 
felle din merkañ dreist-holl. 
 

Kañv : Kristian Brisson  
Aet da Anaon d’an oad a 85 bloaz, ar skrivagner 
puilh a-walc’h-mañ a oa un ezel efedus eus EAT evit 
reizhañ skridoù. Ezel e oa eus “Kuzul ar re fur”, 
reizherion TES Ti ar Skolioù Brezhoneg. Ar 
brezhoneg a oa yezh an tiegezh bet savet gantañ hag 
e wreg d’ur mare ma oa rouez ha gwelet fall an dra-
se e Plougastell, er bloavezhioù 1960-1980. 
Kristen gredus, en doa kemeret ur perzh bras e 
Bleun-Brug Penn-ar-Bed. E 1984 oa bet gant e wreg 
hag e vamm-gaer o tiazezañ kumuniezh katolik 
vrezhonek “Minihi Levenez” e Trelevenez. Dibabet 
en doa diwezhatoc’hik embann e levrioù er skritur 
peurunvan, un dek bennak, a c’heller kavout e ti 
Moulladurioù Hor Yezh.  
----------------------------------------------------------------------------------------  
Trugarez vras d’ar re o deus kaset o 
skodenn evit 2013 ha d’ar re o deus prenet  
romant Youenn Olier “Poanioù-Spered an 
Tad Gwazdoue”, d’ar re n’o deus ket graet 
c’hoazh na zisoñjit ket, skodenn 2013 : 15 € 
(18 € er-maez ar C’hwec’hkogn). 
Trugarez deoc’h en a-raok ! 
 

Mererezh :  
15 € eo ar skodenn emezelañ da EAT a ro ar gwir da resev Kannadig Imbourc'h (18 € er-maez ar 
C’hwec’hkogn). Talet e vez e penn-kentañ ar bloaz (pemp kasadenn da vihanañ). Ar chekenn a zo da gas war 
anv EAT  pe Imbourc'h  da : E.A.T., c/o Yann MIKAEL 12 straed René Giraud 44130 BLAEN - Roll an 
niverennoù pe oberennoù n'int ket c'hoazh diviet a c'heller kaout o skrivañ pe war : 
http://emglev.wordpress.com 
Skridaozerezh : 
Ar pennadoù a zo da gas da : jean-mariemichel@neuf.fr , pe dre ar Post da rener Kannadig Imbourc’h : Yann 
MIKAEL, 12, Straed René Giraud, 44130 BLAEN.  Ar pennadoù ne engouestlont nemet ar re o deus skrivet 
anezho. Moullet ez-prevez gant an embanner : Emglev an Tiegezhioù Kergreven 29800 Trelevenez. ISSN : 
1144 357X 


