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Mab Youenn (e galleg)

En ti-mañ eo ganet Youenn Drezen e 1899 e parrez 
Pont-‘n-Abad, kêr-benn ar vro Vigoudenn. Paour ’oa e 
dud. 5 bugel a oa en tiegezh. Da 7 vloaz ez a Youenn 
Drezen da skol Sant-Gabriel.

Mikael ar Roue

Ar gwellañ eus e glas e oa. Ha setu e oa bet dibabet 
gant ar frered evit kas anezhañ goude-se da ur c’hloerdi 
bihan evit bezañ beleg pe misioner. Ha setu, un devezh, 
an dra-se e oa e miz Even d’ar bloavezh unnek, kemeret 
an treñ gant Youenn, gant e vamm Mari Kariou, an treñ 
e-barzh Pont-‘n-Abad betek gar Kemper. Ha degoue- 
zhet dirak gar Kemper e oa ur strollad bugale all deuet 
gant o c’herent ivez. Hag a-raok mont kuit, a-raok an 
disparti, e voe paeet dezho ur mañjer bras, ur pred 
e-barzh un otel. Biskoazh ne oa bet ar paour-kaezh 
Youenn e-barzh ur « restaurant » hag an dra-se a oa 
chomet e-barzh e spered evel-just. 

Fañch Morvannou

An dra-se a oa ur chañs bras d’ar mare-se. Soñjomp, e 
naontek kant unnek, ne oa ket kalz bugale eus ar bobl 
o vont, er mod-se, d’ober studioù.
Skol ar veleien-se a oa e Bro-Spagn hag eno eo chomet 
6 vloaz hep distreiñ d’ar gêr, e Undarrabia da gentañ 
hag e Miranda da Ebro evit ar bloavezh diwezhañ.

Fañch Morvannou

An hini a oa e penn an traoù eno a oa an tad Wilfrid 
Müller, un Alaman, eus urzh Picpus, a seblant (?) a 
oa douget bras d’ar yezhoù, e oa deuet en e benn ar 
soñjoù : sell ’ta, ar re-mañ a zo paotred eus Breizh, eus 
Euskadi, eus Okitania... me ’oar. Diwezhatoc’h e vint 
beleien, e vo ret dezho ober prezegennoù, sarmonioù e 
brezhoneg, selaou tud o kofes. Setu, marteze, n’int ket 
barrek a-walc’h ken war o yezhoù, war o yezh o hini. 
Poent eo dezho en em lakaat... An dra-se ne oa nemet 
evit mat an eneoù, hañ, netra da welet gant lennegezh 
Breizh sañset.   
Hag e penn-kentañ ar bloavezh noviciat, ar re yaouank 
a zibabe un anv a relijion. “Breur Arturo“ a oa hini 
Youenn Drezen.

Fañch Morvannou

Breur Arturo a zo bet lakaet da gempenn ar chapel. 
Setu ur plac’h yaouank eus kêr o tont da bediñ an 
Aotrou Doue hag ar Werc’hez e-barzh ar chapel-se hag 
ar manac’h yaouank neuze oc’h en em lakaat da sellet 
outi.

Sevel a reas prim he brozh du, hag hi d’ober ur skrab 
trumm d’he glin dehoù, an hini tostañ d’al lean. Noazh ha 

gwenn e oa ar c’hof-gar, neuziet blot. Difoupat a reas 
ar gwad da benn ar paotr, ha dont a reas ruz betek e 
c’houzoug, dre ma stoue e valvennoù gant elevez.
(Sizhun ar breur Arturo)

Hag e savo neuze ur brezel diabarzh e kalon hag e penn 
ar manac’h betek ma vo lavaret kenavo neuze, evel-
just, d’ar vuhez relijiel. En ur echuiñ gant ul linenn hag 
a zo a-benn ar fin ur werzenn eus ar « Barzaz Breizh » : 
« Ne vin na manac’h na beleg. »
Evidon, bez’ ez eo Palmira ar yezh vrezhonek ha Breizh. 
Setu an deiz-se e timez, e timez Youenn Drezen gant 
e vuiañ-karet nemeti : Breizh hag ar yezh vrezhonek, 
pezh a zo bet karantez e vuhez.
1917. Setu Youenn Drezen distro d’ar gêr. Adkavout a 
ra Pont-‘n-Abad e gêr c’hinidik, e familh, e vamm garet 
hag e c’hoarezed. Met e-pad e goñje e Roazhon e kav 
ivez ur familh nevez, hini brezhonegerien, stourmerien 
evit ar vro hag ar yezh : Breiz Atao ha dreist-holl 
Gwalarn.

Tugdual Kalvez

Da’m soñj o deus komprenet emsaverien mare Gwalarn 
ne oa ket echu istor Breizh. Lod a zo aet war dachenn 
ar politikerezh, lod all a zo aet war dachenn ar 
brezhoneg, Youenn Drezen e-touez ar re-mañ. Hag ur 
frazenn savet gantañ en ur barzhoneg hir anvet Kan da 
Gornog, a ziskouez mat spered ar mare-se. 
Skrivañ a ra : « Netra na den na viro ouzhomp mont 
war-du ar pal ». Ne lâr ket tizhout ar pal, met mont 
war-du ar pal, ha, koulskoude, e soñj din, o deus tizhet 
ar pal evit ar pezh a sell ouzh al lennegezh vrezhonek.

… hag ez aimp, hep keuz na klemm,
hogen el levenez o ledanaat,
ni, ar wazed kreñv,
ar merc’hed gwenn kenedus…
holl vugale Keltia santel,
sentus ouzh da gemenn
war-du ennout,
Kornog !
... hag e stouo an holl dindan beli Keltia
hag e veulo an holl nerzh ha kened Keltia.
(Kan da Gornog)

Fañch Morvannou

Kan da Gornog n’emañ ket e-barzh ar jeu kement-
se, rak bez’ ez eo ur c’han un tammig re vroadelour 
ha betek gouennelour. Ne gav ket din e vije arouezel 
eus spered na kennebeut eus familh lennegel Youenn 
Drezen. E-lec’h An dour en-dro d’an inizi hag ar re a zo 
deuet goude-se, da lâret eo war-lerc’h ar bloaz naontek 
kant ha tregont, a zo skridoù lennegel gwirion hag a zo 
da vezañ saludet, ma kredan lavaret.   

Breizh-Izel... baradoz ar gwez o delioù glas, baradoz 
an dour-red... Al lanv a sank e kalon ar vro dre an 
aberioù gwezennek, o tarlipat enezennoù diniverus... 
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Ur prof dibriz am boa bet digant Anna Bodri... Ouzh 
va degas tal-ouzh-tal gant awen Keltia santel, an hini 
nemeti a sujen d’he levezon, he doa va lakaet da ober 
ivez anaoudegezh gant va ijin, ganin va-unan... Un teñzor 
ar plac’h yaouank-se !... Santout, goude bloavezhioù, en-
dro d’am gouzoug, gwask an divrec’h-se, gwenn, ha sin, 
ha kuñv ! Bezañ dalc’het ar c’horf-se etre va divrec’h, 
chouret an izili-se flour ha start, fresk ha klouar war 
un dro ha bezañ o lezet da vont... pebezh drouk huñvre!
(An dour en-dro d’an inizi)

Fañch Morvannou

Evel skrivagner eo bet Youenn Drezen an hini kentañ, e 
brezhoneg da vihanañ, hag en deus lakaet ar garantez, 
ar garantez den, ar garantez etre paotr ha plac’h, 
etre gwaz ha maouez, war ul live uhel. En e-raok, e 
brezhoneg, ne oa ket anv eus karantez etre... nemet 
etre ar priedoù a-wezhioù, ha c’hoazh. Ne vez ket 
lavaret kalz a dra diwar... diwar  BELNO (?) evel ma 
lavar tud Leon. Nann, netra. E-lec’h eñ en deus roet he 
frankiz d’ar garantez den ha neuze e-barzh An dour en-
dro d’an inizi, e-barzh Sizhun ar breur Arturo , e-barzh 
Itron Varia Garmez ez eus karantez, karantez, karantez 
forzh pegement.

Mikael ar Roue

Paol Tirili en deus lakaet en e benn kizellañ un delwenn 
en enor da Itron Varia Garmez ha kemeret en deus e-giz 
patrom ur Vigoudenn a seitek vloaz, lemm he zeod ha 
lemm he daoulagad, Jani Dreo.
Un istor a garantez e lenner e-barzh Itron Varia 
Garmez, un istor hag a dremen e Pont-‘n-Abad e-pad 
ar bloavezhioù 30, amzerioù trubuilhet...

Mikael ar Roue

An dispac’herien vrasañ, ar re a rae ar muiañ a 
reuz a-enep d’ar warded, a oa re Lanvorc’h. « Chas 
Lanvorc’h » a veze graet deuzouto gant bourc’hizien tu 
dehou ar stêr. Amañ e oa tud hag a oa dilabour, hag a 
laboure kalet evit nebeut a c’hounid...

Lukian Kergoat

Youenn Drezen a zo ur skrivagner a daolenn deomp 
kentoc’h ur bed, ur gevredigezh, strolladoù tud a zo 
o vevañ asambles. Diskouezet e vez deomp peseurt 
darempred a zo etrezo, penaos emañ a re a zo o ren 
hag ar re a zo dindano. Ha bec’h a c’hell bezañ etre 
an eil rummad hag egile, met an dud a vez kavet dre e 
romantoù ne ya ket ken don-se en o psikologiezh, ma 
ho peus c’hoant, kentoc’h eo ar vuhez.
E-barzh Itron Varia Garmez e weler ur seurt mennozhioù 
all, diskouezet er vuhez dre hanterouriezh tud hag 
a zo e-mesk ar re all, paotred Breiz Atao, paotred ar 

brezhoneg ha paotred Breiz Atao, an eil re hag egile 
a zo mesket un tamm. Ar mennozhioù aotonomist o 
kregiñ, oc’h ober o zreuz, an dra-se n’ouzon ket, met 
da vezañ war an dachenn d’an nebeutañ. 
A-bouez eo ivez e levrioù Youenn Drezen plas an 
arzourien, livourien, kizellerien. E gwirionez, tost-tre e 
oa eus an dud-se, eus spered ar « Seiz Breur ».

J. Y. Veillard

Ar « Seiz Breur » zo arzourien yaouank hag a fell 
dezho cheñch an doare da grouiñ evit ar Vretoned. 
Klask a reont ijinañ, krouiñ traoù nevez war dachenn 
an arrebeuri, war dachenn al listri, war dachenn tout 
an traoù eus ar vuhez voutin. O soñj eo n’eo ket ober 
un arz rann-broel met un arz broadel ha neuze ivez 
etrezek an emsav politikel hag a zo nevez-krouet, just 
goude ar brezel, da lâret eo gant ar gazetenn Breiz 
Atao. Goude marv Jan Malivel, goude marv Jorj Robin 
e cheñch un tamm an doare da welout. Evit Kreston 
eo dav ledanaat ar strollad. Ha neuze e c’halv tud 
evel skrivagnerien, tud a ra sonerezh, evit diskouez ez 
eus tu e pep tachenn d’ober traoù nevez. Ha neuze, 
naturelamant, Youenn Drezen a ya eus kostez ar « Seiz 
Breur », hag eo, ouzhpenn-se, ur mignon da gKreston, 
ur mignon bras.
E-pad ar bloavezhioù 20 ha 30, Youenn Drezen a oa 
kazetenner e Brest hag e Gwened. Skrivañ a rae kalz 
evit Gwalarn, troidigezhioù ha danevelloù diouzh e 
ijin.
Met siwazh mignoned dezhañ a varv, Yann Sohier ha 
Jakez Riou. Kañv en e galon.

Mab ! n’eo ket dougen kañv, kivizañ en daeloù,
Ha gwiskañ dilhad du, ha magañ keuz a-wel,
Ha kantren, er vered faezh ha diantellet,
Da heul un huñvre karet-meurbet aet da get.
Bev ! setu kemenn da garidi aet diouzhit
Bev, mab ! Keit a vevi, e vezint bev !
(Nozvezh arkuz e beg an enezenn)

Brezel en Europ. Galvet eo bet Youenn Drezen en-dro 
evel soudard met an Almanted a zo trec’h war ar Frañs 
ha sinet eo bet an armistis. Youenn Drezen a deu da 
Roazhon evel kazetenner evit Arvor hag evit L’Heure 
Bretonne.

Polig Monjarret (e galleg)

Ronan Kalvez

Evit an Emsav dre-vras ez eo bet prantad amzer ar 
brezel ur chañs. En em gavet an Heure Bretonne, anv 
kelaouenn ar PNB. En em gavet an Almanted. An 
Almanted o deus… beñ... o deus roet an tu d’ober 
traoù ha ne oa ket anezho en a-raok, da lavaret eo sevel 
abadennoù radio, sevel journalioù nevez, ar Framm 
Keltiek. Setu e-pad ar brezel ez eus bet ur vuhez. Bez’ 
ez eus ur bern tud d’ar poent-se hag o deus labouret 
e-barzh an daou bark, park an emsav kulturel ha park 
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an emsav politik. Hag un den evel Youenn Drezen a ya 
eus un tu d’egile : labourat a ra evit an Heure Bretonne, 
hag a zo ur gelaouenn politik, met labourat a ra ivez 
evit an abadennoù radio, labourat a raio evit Arvor. Da 
lavarout eo, Youenn Drezen a gaver e-kreiz.  

Netra evit ar brezhoneg keit ha ma vo an Alamanted 
amañ !
Sell aze ur slogan hag a zo eus ar fallañ tout, hag a zo 
da zistrujañ, kerkent ha klevet...
Evidon-me, dre ma klaskan ar wirionez el lec’h m’emañ, 
e kavan n’eus ket da veskañ kudenn hor brezhoneg gant 
stad trist Bro-Chall. Ha neuze pe e savo he c’hein, pe 
e kollo he galloud, me ne zisoñjin ket eo bet ar vro-se 
enebourez evit ar wezh, d’ar brezhoneg.
(e-barzh L’Heure Bretonne)

Lukian Kergoat
Youenn Drezen en deus dalc’het da labourat e-pad 
ar brezel e-giz, e-giz kazetenner, e-giz kazetenner e 
penn Arvor, ar gelaouenn e brezhoneg, ur gelaouenn 
a oa aotreet gant an Alamanted, setu en deus asantet 
kenlabourat dindan an Alamanted evit embann ar 
gelaouenn-se. Met, Youenn Drezen n’eo ket bet morse 
un den o sevel a-du gant ar mennozhioù nazi. Ar 
romantoù en deus skrivet a ziskouez mat ne oa ket 
eus... eus an tu-se. Mignon bras e oa gant gKreston 
da skwer. Youenn Drezen ne oa ket e-penn an emsav 
politikel kennebeut. Ha dreist-holl ne oa ket eus tu ar 
re hag a zo aet betek penn, zoken da sevel a-du gant 
an nazied.  

Polig Monjarret (e galleg)

Danvez sevenadurel a oa kentoc’h e-barzh kazetenn 
Arvor ha politikel e-barzh L’Heure Bretonne, kazetenn 
ar PNB.

Ronan Kalvez

Bez’ ez eus traoù n’int ket orijinal tamm ebet, da lavar-
out an antisémitisme hag ar racisme, an traoù-se a 
lenner e galleg un tamm partout... Un dra nevez, met 
un dra a zo bet deuet war wel a-raok ar brezel, ha deuet 
da vezañ un dra anat d’an holl e-pad ar brezel : e Frañs 
ez eus div bobl : eus un tu pobl ar Vretoned o tont eus 
ar Gelted kozh, ha deus an tu all pobl ar C’hallaoued, 
Mokoed, tud deus ar C’hreisteiz, tud mesket.   

Ar sport a zo un dra, evel ar muzik, an arzoù-kaer, ar 
garantez… n’eo ket c’hoazh a-benn ar sizhun a zeu e vo 
gwelet morianed, Poloniz pe baotred brizhlivet ar sav-
heol o tont da gemer, war dachennoù ar vro, perchennoù 
ar sportoù dilezet gant ar Vretoned yaouank.
(e-barzh Arvor)

N’eo ket kristenien eo an nijerien saoz hag amerikan. 
Chatal int, dall ha dañjerus o nerzh evel hini tirvi 
kounnaret, setu ar wirionez.

Fañch Morvannou

... en deus skrivet pennadoù taer-tre a-enep ar 
C’hallaoued hag a-enep Frañs, evit mad Breizh hag ar 
brezhoneg, a-dra sur, met dallet eo bet, faziet en deus 
hag evit-se e ranker lavarout en deus faziet hep mont 
pelloc’h...

Mab Youenn (e galleg)

Youenn Drezen, goude ar brezel, ne c’helle ket ken 
chom e Breizh ar 4 departamant na bezañ kazetenner. 
Ha setu-eñ e Naoned e penn un ostaleri.

Tugdual Kalvez 

En ti-kafe-se e oa dreist-holl Bretoned, met ivez 
Spagnoliz a zeue da welout Youenn peogwir e komze 
spagnoleg flour, bez’ e oa Arabed o chom e-barzh ar 
c’harter, Saozon a zeue ivez peogwir e ouie saozneg, 
pe Iwerzhoniz pe tud all... Neuze e veze klevet a bep 
seurt yezhoù e-barzh an ti-kafe-se.

Polig Monjarret (e galleg)

War fallaat ez a e yec’hed hag e stal a zo war an diskar 
ivez.

Tugdual Kalvez

Goude bezañ bet lakaet er-maez eus e di-kafe, Youenn 
Drezen a zo deuet e-pad pemzektez da di ma zud, da 
chom, a-raok, a-benn ar fin, asantiñ mont da welout ur 
medisin ha mont d’an ospital. Eñ a lare : « Ur Bigouter 
a zo e-giz un naer, tra ma n’eo ket bet flastret e benn e 
chom bev ». E gwirionez e oa klañv-mat. Neuze e oa bet 
kaset da ospital Laeneg da gentañ ha goude e-barzh ur 
c’hlañvdi, amañ, a zo anvet Maubreuil.  
E-pad ar bloavezh-se koulskoude en deus Youenn 
Drezen adkavet e awen hag eo en em lakaet da skrivañ 
en-dro eñvorennoù e vugaleaj : istor Veig Trebern hag 
e gamarad Paotr Teo. 

Polig Monjarret (e galleg)

Mikael ar Roue

Ur wezh e oa bet kinniget da Veig Trebern mont, 
gant ur vag norvejian, eus amañ Pont-‘n-Abad, gant 
an dichal, betek Loktudi. E-giz ma vez lâret b’ar Vro 
Vigoudenn : ur gouel, un abadenn evit... a oa chomet 
an dra-se en e spered e-pad e vuhez.

En em silañ a rae va daou Yannig etre penn ur marc’h ha 
lost ur c’harr, ha, goude bezañ heuliet ar c’hae a-rezik 
bord an dour, hervez boaz kasaus ar vugale, ez en em 
blantent a-sav e-tal penn a-raok an teir gwern...

Abaoe ar sizhunvezh tremenet, ma oa erru al lestr er 
porzh, e oa deut Veig bemdez, ha Paotr-Teo kel lies all, 
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da welout ar c’habiten bras.
(Skol louarn Veig Trebern)

Ur wezh pareet, Youenn Drezen en deus kavet ur plas e 
kazetenn La Liberté du Morbihan en Oriant.

Polig Monjarret (e galleg)

D’ar 15 a viz C’hwevrer 1972 e varvas Youenn Drezen.

Tugdual Kalvez

Youenn Drezen a oa ur stourmer evel-just, met ur 
stourmer eus ar spered ledan ha skrivet en deus : 
« Biskoazh n’am eus asantet en em leuskel tapout 
e-barzh un emsav bennak, unan politikel zoken. Taldir 
en deus bet c’hoant ober ur barzh ac’hanon. Nac’het 
am eus en ur lavarout ne blije ket din ar wazed gant 
saeioù. Roparz Hemon en deus bet c’hoant enskrivañ 
ac’hanon en Akademiezh Breizh ha respontet am eus 
dezhañ ne c’hellen ket, rak ne oan ket mailh war ar 
c’hemmadurioù. Nann, karout a ran bezañ dizalc’h » 
a lâre. Hag ur wezh am boa goulennet gantañ just 
a-walc’h hag-eñ e oa bet e-barzh ar « Seiz Breur ». Ha 
respontet en doa din : « Ya, ya, ya, me a zo bet e-barzh 
ar « Seiz Breur », met an niverenn eizh am boa. »

Pa ganas en-dro ar goukoug... bloavezhioù diwezhatoc’h, 
ne welen mui ar bed gant daoulagad va yaouankiz... 
E traoniennoù klouar Breizh-Izel, e tarzh atav an 
andonioù... An dour a ruilh atav en-dro d’an inizi. Ne 
gemm netra e Breizh-Izel! Ha yaouankiz va bro a steu 
huñvreoù bev evel an nevez-amzer ; hag e kredont e pado 
o huñvre da viken... Spontus eo didouellañ... ha dihuniñ 
ur mintinvezh o kavout ez eur aet kozh.
(An dour en-dro d’an inizi)


