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Ax Gelted, hon tadoù-koz, kuitaet 
Breiz-'Veur ganto, a zeu da zouara en Arvo
rig e-kerz ar v•' Kantved; seve! a reont 
Breiz, hor bro, gant skoazell hor Sent 
brudetafi : Kaourintin, Pol, Tuda!, Brieg, 
Malo, Axzel, ha kalz re ali. 

Sant Erwan a zo barner e Kêr Landre
ger (1305). Bez' e voe madoberour ar 
beorien hag eur Breton tomm e galon ·OUZ 
e vro. Eun iliz a zo bet savet en e enor e 
Rom : hini sant Erwan ar Vretoned. 

(ljinet gant E. Boisecq) 

E. ar GEIJ.EG. -

Ax Franked, degouezet e Bro-C'ha!P 
nebeut amzer goude, a glask tenna o bro 
digant ar Vretoned. Trec'het int evit mat 
e Ballon, tost da Redon, er bloaz 845, gant 
ar roue NEVENOE a ra d'ezo tec'hout tost 
da vat betek Pariz. 

Gaude ma 'l'OB ar o ren 
400 vloaz, breze! hir • Herez Vreiz • a zegas 
trubuilh en hor bro. Lakaet ew an tan gant 
Janed Flamm, an Dugez kalonek. e kamp 
ar C'hallaoued kelc'hiet ganto kêr an 
Henbont. Eun taol-kaer ali c'hoaz e voe 
Emgann an Tregont. 

Tremen a ra hanter-kant vloaz eftrusted. 
Goude e teu an Normaned fallakr ha laer 
war o bagoù Jijer da zismantra ar vro a
bez. Tec'hout a ra ar venec'h d'ar broioù 
ali en eur gas ganto relegoù hor Sent koz. 

Er bloaz 1378, Chariez V, roue Bro
C'hall, a feil d'ezad lakaat e graban war 
hor bro. En em unani a ra ar Vretoned, e 
Dinarz, endro d'an Dug Yann IV da 
zlfenn frankiz Breiz hag ober a reont d'ar 
C'hallaoued anzav ar frankiz-se. 

BREIZ 
50 vet miliad 

Er bloaz 937 ew kannet ha kaset kuit 
an Normaned gant an Dug Alan Varvek 
nag ar manac'h Yann Landevenneg. An 
Naoned a zo lakaet da gêr-benn ar vro hag 
ar binvidigez a zeu endro e Breiz. 

Er xvvet Kantved emafi Breiz en he 
c'haerad. E amzer an Duged Yann IV 
ha Yann V e red tud-a-vor dispont bor 
bro dre ar bed o tegas ganto da Vreiz traou 
prizius eus ar broioù pell. Lavat·et e vez : 
• El-lec'h ma tremen an heol e tremen ar 
Vretoned •. 



Ar roue Loeiz XI a glask an tu, en aner 
avat, da lakaat Breiz ar vro binvidik, da 
suja d'ezafi. Koulskoude, er bloaz 1488, 
Chariez VIII, war e lerc'h, a zeu a-benn da 
ganna ar Vretoned e sant Albin an Hiliber, 
tost da Roazon. Mervel a ra hon Dug 
Fransez II 

Er bloaz 1720, pouezusoc'h reuz eget 
diagent. Ar Vretoned a feil d'ezo distaga 
o bro diouz Bro-C'hall. Ar re a oa en o 
fenn, Pontkalleg, Kouedig, Talhouet ha 
Montloeiz a zo gwerzet gant trubarded 
ha dibennet en Naoned, war Ieur-gêr ar 
Bouffay. 

rtenoonL . .r.un taO!-Kat:r au c noaz t: vot: 
"'"·'!5"llm an ... ,6v .... 

Anna Vreiz, emzivadez d'he 12 vloaz, a 
gendalc'h gant ar breze! epad 3 bloaz. 
Neuze evit echui ar lazerez hag an dis
mantr, ez asant dimezi gant Chariez VIII. 
Derc'hel a ra sofij c'hoaz ar Vretoned eus 
o Dugez Vat. 

Betek an Dispac'h Bras e voe difennet 
kalonek gwirioù Breiz gant ar Breudoù, 
e Roazon. Er bloaz 1791, e rank ar Chouan
ted en em seve! da stourm evit o feiz hag 
o gwir zoken da chom Bretoned. Pennoù
bras ar vro a zo neuze Ar Roueri ha Ka
doudal. 

lô nauaoueu anzav ar uaruuz-se. 

Dimezi a ra he merc'h Glaoda gant Fran
sez Kenta. Eur skrid-emglew, sinet er 
bloaz 1532, a leze gant Breiz he frankizoù, 
da lavarout ew ar gwir d'en em ren hec'h
unan .daoust d'ezi da veza bet lakaet 
dindan beli Bro-C'hall. 

Adalek miz Eost 1914 betek miz Du 
1918, breze! er bed-holl. Merwel a ra 
240.000 Breton evit Bro-C'hall hag ar 
Frankiz : frankiz Polonia, hini an Alzast 
Kalz tud o devoa fiziaiis e vije bet graet 
ivez eun dra bennak evit Breiz. 

Gaou a raer alïes ouz ar frankizoù-se, en 
em sewel a ra ar bobl ha bec'h a zo adarre. 
E amzer Loeiz XIV e tiroll Reveulii ar 
Paper-Timbr renet gant Ar Balp, eun 
noter eus Karaez. Kalz trez a zo diskaret 
.e Roazon ha tud krouget e-Ieiz, - ar 
a , d'an Itron a 

Diskouezet en da vihana ar brezel-
mafi d'ar Vretoned ez int tud talvoudus ha 
kalonek, eun dra ankoueet re vuan. Splann 
·ew dirazomp amzer da zont hor Breiz, 
bugalet Feal bepred da vertuzioù ar Ouenn, 
en em vodit endro da vanniel gwenn ha 
du ar Vretoned kalonek ha krefiv. 
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SON AR VREUDEUR VRETON 
War don ar ganenn vrudet a Vro-Skos : 

u FOR AULD LANGSYNE" 
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I 
Va breudeur ker, tostait holl 

An eil ouz egile. 
Na. vo nemet eur galon d 'omp, 

Pa evimp hor ban:rie. 
Diskan : 

Pera.g gortoz, paotred 1 
Pera.g gortoz 1 

Pa verv ken tomm ebarz hor c'hreiz 
Gwad hon tadou koz! 

II 
Er-maez e sa.v an avel vras 

·Eus doun an aber iou ; 
Wa.r-du Bro-C'hall, e lammo c'hoaz 

0 tougen hor m oueziou. 

Eun alarc'h , eun alarc'h he-mor, 
War lein tour moal kastell Arvor! 

Diskan: 

Dinl din l daon! d'an emgann, d'an emgann, 
01 din l dinl daon! d'an emgann ez ani 

II 

Neventi vat d'ar Vretoned, 
Ha malloz ruz d'ar C'hallaouedl 

' III 

Erru eul lestr e pleg ar mor, 
E oueliou gwenn gan tan digor ; 

IV 

e.{. eUt/ 

IX 

An Aotrou Yann a zo paotr mat, 
Ker prim e droad hag e Iagad. 

x 

Laez eur Vreizadez a sunas, 
Eul laez ken yac'h evel gwin koz. 

XI 

Gant e gleze, ker kreiiv e tarc'h 
Ken e taouhanter den ha marc'h 1 

XII 

Neb a drouc'h 'vel ma trouc'hez-te 
N'en deus aotrou nemet Doue 1 

XIII 
(Diskan .) 

--------~-Diaoueet an___Aolro_u Yann en.,dro.---D.alc' bomn Br .. ton"-d d <> ln'homn m.<>J-----



II 
:Er-maez e sa.v an avel vras 

Eus doun an aberiou; 
Wa.r-du Bro-C'hall, e lammo c'hoa.z 

0 tougen hor moueziou. 
(Diskan.) 

III 
Setu va dorn! Roit ho torn! 

Ha kanoinp asaroblez! 
Ra sono 'r c'hloc'h, ra voudo 'r o'horn 

Dre-holl, hol levenez! 
(Diskan.) 

IV 
Gwechall, ebarz hor c'hoajou don, 

E skrije ar bleizi. 
Ar C'hallaoued, p'edont o tont, 

A sparle dor o zi. 
(Diskan.) 

v 
Gwall-hir eo bet an hent ganomp, 

Ha yen an nozveziou : 
Warc'hoaz 'lugerno tarz an deiz 

Ouz beg hor fuzuilhou! 
(Diskan.) 

0. MORDREL. 

, 

III 

Erru eul lestr e pleg ar mor, 
E oueliou gwenn gantai'i digor; 

IV 

Digoueet an Aotrou Yann en-dro, 
Digoueet eo da ziwall e vro; 

v 
D'hon diwan diouz ar C'hallaoued, 
A vres gwiriou ar Vretoned. 

VI 

Ken e laosker eur youc'hadenn 
A ra d'an aod eur grenadennl 

VII 

Ken e kan laouen ar c'hleier 
Kant leo tro-war-dro, e pep ker! 

VIII 

Deuet eo an heol, deuet eo an haîiv, 
Deuet eo en-dro an Aotrou Yannl 

XII 

Neb a drouc'h 'vel ma trouc'hez-te 
N'en deus aotrou nemet Doue 1 

XIII 

Dalc'homp, Bretoned, dalc'homp mat, 
Arzao na truez, gwad ouz gwadl 

XIV 

Mar plije gant ar C'hallaoued 
Daoust int mank ar Vretonedl 

xv 

Skrigna 'ra bleizi Breiz Izel 
0 klevout embann ar brezel. 

XVI 

Paotred Bro-C'hall, 'lec'h ma kouezint, 
Betek deiz ar varn e kouskint. 

Kan broadel Breiz e 1379, lennet diouz 
« BARZAZ BREIZ ». 


