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1. Kastell pe maner ?

Amañ, an dud a lavar e brezhoneg : maner Keryann.
Gwir eo a-raok ma ‘z eo savet ar c’hastell bras a zo bremañ er XVIvet kantved e oa ur maner
koshoc’h, er XVvet kantved.
Daoust hag eo abalamour o deus dalc’het an anv maner deus an amzer gozh peotramant abalamour
n’eo ket ur c’hastell penn-da-benn daoust ma ‘z eus mogerioù-difenn ?
Daoust hag eo abalamour eo e tenn muioc’h d’ur maner bras o deus dalc’het an anv-se ?
Bon, ur c’hastell alies a zo bras hag a zo ivez ul lec’h da zifenn pa vez brezel.

2. Nozvezhioù Keryann

Goulennet e oa bet ganeomp gant an aotrou De Menou hag a oa e penn ar gevredigezh « Mignoned
Keryann » da sevel un abadenn amañ da vezañ displeget e-pad an hañv pa ‘vije tud diavaez-bro ha
tud ar vro ivez. Ha ‘oan deuet da welet ha ‘m boa kinniget dezho ober un dra bennak diwar istor ar
maner pe istor ar c’hastell hag ivez evel-just diwar-benn istor bro Leon ha diwar-benn istor Breizh
evit reiñ ouzhpenn ar blijadur un tammig kelennadurezh, pe deskadurezh d’an dud a deufe d’an
abadenn. Ha diwar an dra-se neuze ‘m eus savet un istor goude-se en ur implijout al lec’hioù, ar
salioù, ar leur dirak, ar c’hastell penn-da-benn, an derezioù, an diri, evit kaout un abadenn e-lec’h
ma vije c’hoariet penn-da-benn e-barzh ar salioù hag an delezioù, ha kaset an dud da heul, kaset ar
re ‘oa o sellet da heul, dezho d’ober anaoudegezh gant ar c’hastell hag ober anaoudegezh gant an
istor.

3. Sevel ur pezh c'hoari

Da gentañ eo bet ret studial, evel-just, ar pezh a oa bet skrivet diwar-benn istor ar maner ha penaos
ar maner, ar c’hastell amañ a zo ivez ul lec’h talvoudus evit istor ar vro penn-da-benn. Bez’ em eus
kavet traoù, dielloù, levrioù, dreist-holl re skrivet gant Loeiz ar Gwenneg hag en deus studiet an
tiegezh Barver. Traoù ivez skrivet amañ, er maner gant ar re a zo bet o studial an istor. Traoù diwar-
benn ar manerioù, ar c’hastelloù e Bro-Leon skrivet gant an aotrou Ar Go eus Lesneven. Hag, diwar
an dra-se em eus tennet an darvoudoù pouezusañ. Hag ivez an tudennoù, an dud a oa bet o vevañ
amañ a-hed ar c’hantvedoù, etre ar XVIvet kantved dreist-holl pa oa bet savet ar c’hastell bras amañ
a oa bet savet diwar dismantroù pe diwar ar maner kozh hag a oa a-raok betek an XXvet kantved
dreist-holl pa oa bet savet gouelioù ar Bleun Brug amañ evit ar wezh kentañ hag a zo talvoudus evit
an istor, istor Bro-Leon, istor Breizh hag istor ar brezhoneg. Da c’houde-se em eus ranket renkañ
anezho er salioù ha klask klotañ ar muiañ ma c’hellen gant al lec’hioù gwir e-lec’h ma oa tremenet
an traoù a-hed an istor. Ar gegin amañ da skwer a zo bet dibabet da zisplegañ ar pennadoù diwar-
benn ar brezel pe an emgannoù etre ar Brotestanted hag ar Gatoliked da zibenn ar XVIvet kantved
peogwir ez eus kalz a vuhez hag eo kontet gant ar vevelien hag a zo oc’h aozañ boued evit an
aotrounien. Kontañ a reont  ar pezh a dremen er vro. Ar brezel e Kerouzere, e Mezarnoù e
Guineventer, ar Fontanella hag all. Ha tennet lod anezho ivez eus ar Barzhaz Breizh. Ha salioù all
war laez evit diskouez emgann Kergidu hag a zo bet ivez un emgann braz evit al Leoniz da
nebeutañ, amañ  e Trelaouenan. Ha da c’houde-se e oa amañ e salioù zo gweleoù pe traoù eus ur
mare bennak. Setu hon eus implijet an traoù hervez an traoù a oa dija pe ar salioù a oa amañ er
c’hastell.



4. Spered ar c'hastell

Eus ul lec’h d’egile en un doare c’hoariva. Ne oa ket un dra, un den, un heñcher o komz plaen hag o
tisplegañ d’an dud petra ‘vije en un doare c’hoariva da c’houde. Lakaet hon eus ivez daou c’hoarier,
div dudenn da heñchañ an dud. An hini kentañ eo Miorcec de Kerdanet, skrivagner, istorour hag a
oa deuet e gwir amañ er c’hastell o weladenniñ Keryann tro ar bloavezhioù 1830. Skrivet en deus
penaos en doa kavet ‘oa ar c’hastell ‘oa en ur stad fall d’ar poent-se da c’houde an Dispac’h. Dilezet
e oa bet e-pad ur pennad brav ha daoust da se en doa kavet brav an dismantroù. Ar romantourien a
gave lies bravoc’h an dismantroù eget an traoù en o sav. Hag evit lakaat anezhañ da weladenniñ ar
c’hastell em eus ijinet gwelet un dudenn hag a zo un delwenn hag a zo kizellet e-barzh ar c’hoad
hag a zo e-barzh ar chapel, un doare furlukin da ziskenn  diwar e sichenn ha da vont da ambroug an
aotrou Kerdanet peogwir hennezh, ar furlukin-se a anavez mat ar c’hastell un tammig evel spered ar
c'hastell eo ur spes eo, ur spes hag a zo o vevañ e-barzh hag un tammig evel spered a anavez mat-
kenañ al lec’h.
Ha mont a raont o daou. Setu un den sirius hag un den farsus evel e-barzh ar furlukined, an hini
gwenn hag an hini ruz. Hag e mod-se e c’heller kaout un diviz etrezo ivez evit kas an istor war-raok
ivez hag, kaout ivez un diduamant o welet anezho o tabutal, o komz kenetrezo.

5. Komzoù an Aotroù Kerdanet

E 1834 eo e oan bet amañ e Keryann evit ar wezh kentañ, me, Kerdanet, skrivagner, beajour, troet
bras war istor ma bro.
Edo d'ar mare-se Keryann er stad fall, bet ouzhpenn hanter-kant vloaz etre an trubuilhoù hag ar
brezelioù, dismantret ha kaer atav koulskoude.
Me am boa graet anaoudegezh gant ene ar c'hastell, spered Keryann- ah!  un tammig goap am boa
graet outañ hag eñ kuit da guzhat, feuket un tamm anezhañ.
Daoust hag eñ e bev atav atav mitio ? Sal e vefe kar eñ anaveze mat ar c'hastell. Va ambroug a rafe
a dreuz ar salioù hag an derezioù gant ma nen defe ket dalc'het abeg ouzhin.


