
Bec’h d’ar moullañ !
Ha klevet ’peus kaoz diwar-benn Gutenberg a savas 
an teknikoù moullañ e-tro 1445* ? Berzh bras a reas 
ha buan e oa bet savet tiez-moullañ un tammig e 
pep lec’h en Europa. E 1484 e oa bet moullet al levr 
kentañ e Breizh, da skouer. Ha betek fin an XIXvet 
kantved e oa bet implijet ar memes doareoù d’ober.

*E Bro-Sina e oa bet ijinet ar paper, an ankr hag an teknikoù moullañ 
kentañ e gwirionez. Met ne oant ket anavezet en Europa. Abalamour da 
se e vez graet ijiner ar moullerezh eus Gutenberg.

Ha bremañ e c’hellez plegañ ar 
follenn vras evit sevel ul levrig. 
E n’eus forzh peseurt levr ez 
peus meur a levrig gwriet pe 
peget asambles.

Dibab al lizherennoù unan-hag-unan evit sevel pep frazenn.
Pep frazenn zo da lakaat en ur framm evit sevel ur bajennad.
War pladenn ar voullerez e c’haller lakaat meur a framm asambles. Diwall mat diouzh 
peseurt tu e laki pep hini !
Gant an tapon ez peus da lakaat an ankr war an holl lizherennoù. 
Ha bremañ e vo gwasket ar follenn ouzh ar framm.
Laoskomp al liv da sec’hañ ur pennadig, a-raok moullañ an tu all.
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Johannes Gutenberg (1400-1468)

Strasbourg

1



Ar C’hatolikon zo ur geriadur bet 
moullet e 1499 e Landreger, diwar 
dornskrid Jehan Lagadeuc savet e 
1464.
N’eo ket n’eus forzh peseurt geriadur 
avat, peogwir eo ar geriadur kentañ 
moullet e brezhoneg, e galleg, e 
latin, hag ar geriadur teiryezhek 
kentañ er bed kristen.

Merk « Ives Calvez », 
mouller ar C’hatolikon 
e Landreger.

Frañsez II, duk Breizh
(1435-1488)

Ar moullañ a erruas e Breizh e-pad ren Frañsez II, tad Anna 
Vreizh, 40 vloaz goude Gutenberg.
Moullet e oa bet ar follennoù kentañ e Brehant, e 1484.
Al levrioù moullet en Europa a-raok ar bloavezhioù 1500 
a vez graet henvoulladurioù anezho, incunables e galleg. 
22  henvoulladur a seurt-se a oa bet moullet e Breizh.
Ar C’hatolikon zo unan anezho, an hini nemetañ a gaver 
brezhoneg ennañ.

Ar moullañ e Breizh er xvvet kantved
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Naoned

Brehant

Abati Lantenag

Landreger

 Ur bajenn eus ar C’hatolikon



▲ Ar moulladurioù kentañ war baper bet kavet a oa bet graet e Sina er viivet kantved. 
Moullet e veze neuze tresadennoù gant sielloù. Pep pajenn a oa ur siell.
▲ En ixvet  kantved e vez kavet skridoù gant an tresadennoù.
▲ En xiivet kantved ne veze ket savet ken ar pajennoù gant ur siell, met gant meur a hini. 
Ur ger a oa war bep siell. 
▲ Er xvvet kantved e rae ar Goreaned gant sielloù hag a dalveze pep a son.
▲ E-kreiz ar xvvet kantved e krogas Gutenberg d’ober gant lizherennoù distag.

Istorig ar moullañ

Strasbourg

Mezopotamia

Korea

India

Sinaï

-4 000 -3 500 -87-1 500

xvvet

xiivet

ixvet

viivet

Sina

 6 000 bloaz zo, e 
Mezopotamia, e veze 
implijet sielloù e stumm 
ur ruilhenn evit merkañ 
tresadennoù war ar 
podoù pri. 

 Ar paper koshañ 
bet kavet zo bet 
dizoloet e Sina en 
ur bez kozh a 2 100 
vloaz. Gant kanab e 
oa bet graet.

 3 500 vloaz zo, e Sinai, e veze implijet 
ur skritur hag a zo mamm an holl 
skriturioù modern er C’hornôg.

 5 500 vloaz zo e veze 
skrivet war plakennoù 
pri, e Mezopotamia.

 En India pe e Sina 
e oa bet ijinet an 
ankr, ouzhpenn  
6 000 bloaz zo.


