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C’hoariva er skol

Diaes eo bet memes tra ar sizhunvezh c’hoariva. 
Leun a draoù a oa da zeskiñ… Da skouer e oa diaes 
dañsal gant ur maskl kazeg, pe heuliañ ar memes 
hent war al leurenn, pe deskiñ dre ‘n eñvor an des-
tenn. Bezañ plaset fall pe dont re abred pe re ziwe- 
zhat war al leurenn a zo ur fazi. Ret e oa gouzout 
ivez dre beseurt tu dont war al leurenn : an tu 
« cour » pe tu « jardin ». Anv ar pezh-c’hoari a oa : 
« Al labour-noz ».

Nicole, komedianez e Strollad ar Vro Bagan, a zo 
deuet da zisplegañ deomp penaos diskouez an 
istor-se war al leurenn. Ugent bugel omp ha ret e 
oa kaout ur roll, ur perzh evit pep hini. Pep bugel 
d’e dro en deus kroget da lavaret ur frazenn verr 
dirak ar re all. Arabat e oa komz en ur vale. An 
treid a ranke bezañ kempouez war al leurenn, troet 
etrezek an dud. Ret e oa distagañ mat, hep mont 
re vuan pe re c’houstad. War-lerc’h, Nicole he deus 
kinniget da bep hini e berzh. Ne ’z eus ket bet re a 
sach-blev ! Labouret hon eus a-strolladoù bihan er 
c’hlas.

Nicole a lavare an destenn a dammoù bihan ha 
pep hini a lavare war he lerc’h en ur lakaat buhez 
enni. Goude omp bet er sal-c’hoariva. A-wechoù, 
pa veze ur strollad bugale o pleustriñ war al leu-
renn, e veze enoeüs chom da sellet outo hep gellet 
komz pe c’hoari. Ret e oa adober meur a wech. An 
dra-se e oa ar bleustradeg ‘vat ! Ha d’ar Sadorn 
hon doa diskouezet ar pezh-c’hoari e gwir dirak 
leun a dud. Ha plijus e oa klevet an dud o strakañ 
o daouarn.

An teknik

E foñs ar sal e vez lakaet taol an teknik. Un tek-
nikour a vez staliet e-tro-kein evit lakaat ar sone-
rezh pe ar gouloù pa vez ret. Sklêrijennet e vez al 
leurenn gantañ. Ar gouloù glas a ziskouez an noz. 
Ar gouloù melen a c’hell diskouez ez eo tomm 
an heol. Ar gouloù ruz a c’hell diskouez ez eo 
un huñvre e-giz e-barzh hor pezh-c’hoari. Posupl 
eo ober luc’hed ivez evit diskouez an tan pe un 
dra vurzhudus.

Sonerezh pe trouzioù a vez lakaet evit diskouez 
a bep seurt lec’hioù : e-giz trouzioù an otojoù 
evit diskouez ur straed pe trouzioù tennoù 
fuzuilh evit diskouez un emgann.

AR C’HOARIVA
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Ar c’hinkladur
Pa vez graet ur pezh-c’hoari eo ret kaout ur 
c’hinkladur pe meur a hini. Ret eo lazhañ ar 
gouloù evit cheñch kinkladur. Ar c’hoarierien a 
denn ar c’hinkladur en deñvalijenn. Ar c’hinkladur 
a c’heller cheñch plas dezhañ hag ar c’hoarierien 
a c’hell mont e-barzh a-wechoù e-giz e-barzh un 
armel.

Evit diskouez ar mor e c’heller implijout un tamm 
danvez glas evit ober e-giz ar gwagennoù o 
fiñval, da skouer.

Taol an teknik
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An istor
Evit sevel ur pezh-c’hoari e ranker kaout un istor 
da gontañ.

Setu hon hini : ur wech 
e oa ur paotrig a oa 
er skol, Ewen e anv.
Ar skolaerez he doa 
goulennet digantañ 
sevel ur pennad-skrid 
d iwar-benn Morioù 
ar Su. Mont a reas 
da gavout Benoni, e 
donton apotiker. Met 
hemañ ne c’helle ket 
sikour anezhañ peo-
gwir n’en doa tamm 
ijin ebet. Ur marc’h, 
Morvarc’h e anv, 
hag un armel vurzhudus a gas anezho e meur 
a vro. Er bed « En Tu Kontrol », e vez bleniet an 
otojoù gant ar vugale. An archerien a bak Benoni 
hag a gas anezhañ da skol ar gerent. Ar skolaerez 
a oa ur bugel.

Aet int o-zri da vro « Gouriz ar Bed », da vro an 
tigred, ar balumed. Morvarc’h en deus kavet 
un amourouz : ur gazeg wenn. Deuet int en-dro 
gant an armel hag Ewen en deus gellet skrivañ e 
bennad. Met marteze ne oa ar veaj nemet 
un huñvre…

Ar c’houlisoù ?
Ar c’houlisoù a vez tro-kein al leurenn. Servijout 
a reont da renkañ an dilhad, an traoùigoù. Eno e 
c’heller cheñch dilhad e-pad ar pezh-c’hoari hep 
bezañ gwelet gant an arvesterien. Aze ivez e rank 
pep hini gortoz e dro a-raok mont war al leurenn. 
Privezioù a vez ivez, e-mod-se e c’heller mont 
d’ober titich pa vez ezhomm. Ne vez ket gwelet ar 
c’houlisoù eus ar sal.

Dipitet Fuloret Mouzhet

Petra eo ul leurenner ?
Al leurenner a ra war-dro ar pezh-c’hoari. Deskiñ a ra d’ar c’hoarierien komz kreñv, mont dre an tu 
« cour » pe an tu « jardin ». Kinnig a ra ar jestroù d’ober evit diskouez e vezer laouen, pe glac’haret. Klask 
a ra ar c’hinkladur a yay gant ar pezh-c’hoari. Lavarout a ra d’an teknikour peseurt sonerezh pe peseurt 
gouloù lakaat.

Diskouez forzh peseurt traoù

Ar c’hoariva n’eo ket e-giz ar sinema ! Pa vez ret 
diskouez un tigr da skouer, ne c’heller ket degas 
un tigr war al leurenn ! Neuze e ranker lakaat an 
arvesterien da soñjal ez eus un tigr hep na vefe 
unan e gwirionez. Setu penaos hon eus graet :

–  Ret eo plegañ bizied an daouarn evit ober 
skilfoù.

–  Diskouez an dent evit ober aon.

–  Ober jestroù gant an divrec’h e-giz ma vefe 
pavioù.

–  Lakaat ur maskl melen ha gell war ar fas.

–  Lakaat dilhad melen ha du.

Peseurt santimantoù a c’heller diskouez 
dre ar c’hoariva ?

Ret eo d’ar c’hoarier diskouez e santimantoù, 
da skouer ar fulor, ar mouzh, an dipit, ar glac’har. 
E-mod-se, an arvesterien a vez fromet hag  
o devez plijadur gant ar pezh-c’hoari.



Plijadur ha displijadur
Gwenvael : An dud er sal (an arvesterien) o deus 
c’hoarzhet en ur glevet ar gerioù gros : revr  
dizolo, penn-poud, penn divalv, fri-mic’hiog.

Joseph : Me ’m eus bet poan-gof a-raok mont war 
al leurenn…

Suzanne : Pa oan deuet war al leurenn e lavaren 
en va fenn : « Ne ’z eus den ebet o sellet ouzhin ! » 
E-mod-se ne ’m boa ket aon.

Stevan : Aon am boa d’ober fazioù en ur 
gomz. Aon am boa ne vije ket bet komprenet 
va c’homzoù, ne’m befe ket komzet kreñv a-
walc’h.

Celia : Gant ar gouloù ne veze ket gwelet an dud 
er sal. Neuze e oa aesoc’h…

Malo : Me am boa aon da c’hwitañ peogwir em 
boa kalz a draoù da lavaret.

Nina : Just pa oan degouezhet war al leurenn em 
boa bet un tammig aon rak an dud met goude ne 
’m boa ket ken…

Petra hon eus desket ?
–  Deskiñ dre ‘n eñvor un destenn. Komz kreñv. 

Distagañ mat.

–  Diskouez ar c’horf a-dal d’an arvesterien. 
Selaou al leurenner.

–  Gwiskañ buan an dilhad. Renkañ an dilhad hag 
an traoù e-barzh ar c’houlisoù hep meskañ ane- 
zho gant re ar vugale all.

– Nompas kaout aon war al leurenn.

–  Nompas flapañ hag ober trouz e-barzh ar c’houli-
soù. Nompas disoñjal an traoù. Arabat diskouez 
ar c’hein d’an dud.

– Arabat c’hoarzhin sot war al leurenn.
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AN DESTENN
A zo graet diwar an danevell (an istor). C’hoariet e vez gant divizoù etre 
an tudennoù, pe gant unan hepken, pe gant mouezhioù enrollet. An 
destenn-se n’emañ ket da vezañ dibunet : da vezañ bevet penn-da-benn gant 
ar c’hoarierien eo. Da wir e teu da vezañ, evel ma teu da wir dirak an 
arvesterien an istor a gonter dezho, ha goude ma vefe savet diwar faltazi.

AR GOULOÙ
Implijet e vez evit :
— Sklêrijennañ al leur-c’hoari hag ar c’hoarierien evit ma vezo gwelet mat 
ar c’hoari hag ar c’hoarierien.
— Diskouez e peseurt mare eus an deiz pe eus an noz, peseurt koulz eus 
ar bloaz, e peseurt bro, gwir pe ijinet, e vezer (en ur lakaat gwer livet dirak 
ar gouloù).
— Diskouez darvoudoù an istor, pe e vefe an tan, ar brezel, an erc’h, 
ar c’hlasvez…
— Livañ ene ar c’hoarierien hag an istor (tristidigezh, feulster, 
laouenidigezh…).

AR C’HOARIER
Drezañ e teu buhez er pezh, dre e gorf, e vouezh, e ijin, e santadurioù, 
e labour gant ar re all.
Rankout a ra labourat war e arz evit ma c’hellfe gwiskañ dilhad forzh 
peseurt tudenn a vo goulennet digantañ c’hoari ha livañ e ene gant forzh 
peseurt santimant.
Ret eo d’ar c’hoarier bevañ an trivliadennoù e-unan, e gwir, evit gellout  
o rannañ, gant ar c’hoarierien all ha gant an arvestourien. N’eo ket ardoù  
a c’houlenner digant ur c’hoarier ampart met ar wirionez : bevañ e gwir 
ar glac’har, al laouenidigezh, an dipit, hag all.

AL LEURENNER
A laka an traoù hag an dud da zisplegañ ar pezh war al leurenn : renkañ 
an arrebeuri, ar c’hinkladurioù, an traoùachoù a vez ezhomm, an tudennoù 
a-unanoù hag asambles, doareoù ar gouloù hag ar sonerezh.
Peurliesañ e chom dirak al leurenn evit ren an traoù.
Eñ eo an arvester kentañ hag a renk pep tra evit m’o defe an arvesterien 
a zeuio war-lerc’h kement a from hag a blijadur hag en devo bet eñ oc’h 
ober e labour.
Meur a wech e vez ranket adc’hoari ar pennadoù a-raok ma vefent kavet 
mat da vezañ diskouezet d’an arvesterien. Betek ar mare diwezhañ e vez 
kemmet, gwellaet, pinvidikaet an arvest : evel ul livour dirak e daolenn na 
vez echu da vat nemet pa ya dirak an dud, ha c’hoazh, alies a-walc’h e vez 

kemmet adarre pa vez bet c’hoariet ur wech bennak dirak an dud. Evit gwellaat an traoù atav.
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C’hoariva an Henamzer
Er-maez, dirak ur run pe ur c’hoad bras, e veze savet al leur-c’hoari. Tro-dro dezhi, en ur 
run all, e veze graet delezioù e hantergelc’h evit an arvestourien. Milieroù a dud a veze 
o sellet ouzh an arvestoù. Mat-kenañ e veze klevet ar mouezhioù. Maskloù a veze alies 
gant ar c’hoarierien war o fenn.
Gant ar C’hresianed eo bet savet ar c’hoarivaoù kentañ, meinadurezh penn-da-benn, er 
pevare kantved a-raok Jesus-Krist. Div lodenn a yae d’ober al leurenn : an orchestra, war 
gelc’h, er penn a-raok evit ar c’hor, en a-dreñv hag uheloc’h ar proskênion, evit ar c’hoarie-
rien.
Gwellaat a reas ar Romaned c’hoarivaoù ar C’hresianed. Er c’hêrioù e savjont al lodenn 
vrasañ anezho.

- 300 000

-7000

ISTOR AR C’HOARIVA

C’hoariva ar Grennamzer
Er penn-kentañ e veze displeget ar misterioù, 
ar basion en ilizoù. Goude-se eo deuet 
ar c’hoariva relijiel er-maez eus an ilizoù. 
Displeget e veze ar misterioù dirak an ilizoù 
pe war al leurioù-kêr. Kinkladurioù bras  
aziskoueze an ifern, ar baradoz, ar mor, 
ar menez, kêrioù evel Roma, Jeruzalem. 
Kantadoù a c’hoarierien ha milieroù a arves-
terien a veze o kemer perzh en arvestoù bras 
hag a bade meur a zevezh.
Relijiel ‘oa ar pep brasañ eus an arvestoù. 
Unan bennak a oa farserezh.
C’hwec’h pe seizh mister kozh, e krennvrezhoneg 
gant klotennoù diabarzh, a anavezer.
War-lerc’h ar pezhioù-se ez eus bet savet 
ha c’hoariet kantadoù a « drajidiennoù » e 
brezhoneg betek penn-kentañ an ugentvet 
kantved.
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Hiriv an deiz 
e vez displeget 
pezhioù-c’hoari el 
lec’hioù a bep seurt, 
en diavaez pe en 
diabarzh. 
A-wechoù e vez a-c’hiz 
kozh e salioù kozh pe 
nevez, a-wechoù e vez 
al leur-c’hoari e-kreiz ar 
c’hoarierien, a-wechoù 
ne vez leur-c’hoari ebet, 
ha zoken e c’heller 
c’hoari er straedoù, 
e-touez an dud, an 
arvestourien o vont da 
heul ar gomedianed 
a-wechoù all… 
Lod zoken a vez o 
tisplegañ o fezhioù e 
ti an dud.

2 0004760

Commedia dell’Arte
Ar c’hoariva anvet Commedia dell’Arte a zo loc’het eus bro Italia, er bloavezhioù 1500.
Maskloù o deveze ar c’hoarierien hag implijet e vezont atav en deiz a hiriv. Tudennoù evel 
Arlecchino ha Golombina a zo chomet bev
betek bremañ.
Dilhad Arlecchino a zo graet gant leun a 
restachoù danvez a bep seurt liv. Gouest eo 
da lammat, da ganañ, d’ober e sod ha da 
ijinañ e destenn war ar prim hervez al lec’h, 
an arvesterien, an darvoudoù.
Komedianed Commedia dell’Arte a yae eus 
ur gêr d’eben da staliañ buan o leurenn e-
kreiz ar plasennoù : plankennoù-koad savet 
war barrikennoù, marc’hoù-koad ha trebe-
zioù.
En o sav e chome an arvesterien da sellet 
ouzh an arvest.
A-vec’h echu an abadenn e veze distaliet 
al leurenn. Hag en hent adarre etrezek ur 
gêr all da zegas plijadur d’an dud gant o 
farserezh.

C’hoariva doare italian
Azalek ar bloavezhioù 1550 e oad krog da sevel salioù a-ratozh evit 
ar c’hoariva, e Bro-C’hall, Bro-Spagn ha Bro-Saoz.
Met an holl strolladoù ne c’hellent ket mont di da ziskouez o  
fezhioù. Molière, da skouer, Roue ar gomedianed, en deus kroget 
d’ober c’hoariva war blasennoù ar c’hêrioù. Tapet brud gantañ e 
voe aotreet da c’hoari dirak ar roue Loeiz Pevarzek, en ur sal-c’hoa-
riva a-zoare.
Molière a lakae an dud da c’hoarzhin en ur ober goap ouzh techoù 
fall mab-den : ar re binvidik, ar re bizh, ar re lorc’hus, ar re bilpous.
C’hoariet e vez atav pezhioù Molière, en deiz a hiriv, ha studiet e 
vezont er skolajoù.
E 1687 ‘voe digoret ur sal e Pariz gant ar « Comédie française », ur 
sal war hirgelc’h. Disparti eo ar c’hoarierien diouzh an arvestourien, 
a chom en o sav.
War-dro 1780 e oa bet savet salioù e-lec’h ma veze an dud en o azez 
war veur a live ha disparti ar re binvidik diouzh ar re baour. Salioù a 
seurt-se a c’heller gwelet c’hoazh bremañ e Montroulez.

Luc’hskeudenn  c’hoariva Montroulez : Alain Dugas
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AR MASKLOÙ

Doareoù c’hoariva a 
zo a implij maskloù :

HAG AR C’HINKLADUR ?

Setu ar wirionez noazh : evit peorien eveldomp, ar marc’hadmatañ 
ar gwellañ.
Da ginkladur a-dreñv, ur stign, glaswenn, ma c’hello kemer pep liv a vo 
skignet warnañ gant ar gouloù.
Ha netra ouzhpenn. Ur gambr hoc’h eus ezhomm ? Degasit un daol 
ha div gador war al leur-c’hoari. Ur sal en ur palez ? Degasit peder 
skaon. Ur straed, ur c’hoad, ar mor, an aod, ul lanneg, kribenn 
ur menez ? Na zegasit netra. Ho stign a vo kement-se. Deoc’h da reiñ 
dezhañ gant gwerennoù livet al liv a zere ar gwellañ.

Mat e vefe deomp klask skouerioù dre ar bed…
Re vihan eo Breizh.

AN DILHADOÙ, AR GWISKAMANTOÙ

N’eo ket diouzh ar gwiskamantoù bravañ e vez barnet ar c’hoarierien 
wellañ.
Talvezout a ra ar gwiskamant da wiskañ an tudennoù diouzh ar mare, 
diouzh o stad, diouzh o spered, diouzh o ene. N’eo ket graet da guzhat 
an dudenn met d’he lakaat en he gwellañ, klok.

AR VOUEZH

A dalv d’ar c’hoarier da lavaret an destenn ha da ziskouez ar santa-
durioù. Ret eo labourat mat gant ar vouezh evit bezañ klevet mat ha  
komprenet. Sachañ mat an alan, distagañ mat, komz kreñv pe izel, 
buan pe goustad. E brezhoneg dreist-holl eo ret distagañ mat ha 
pouezañ mat war an taol-mouezh. Ur yezh vrav eo.

AR FIÑVADENNOÙ, AR JESTROÙ

Ret eo deskiñ ober fiñvadennoù sklaer ha brav, aes da gompren. 
A-wechoù ’vez a-walc’h ober fiñvadennoù evit bezañ komprenet. 
Arabat kemmeskañ ar jestroù gant ar c’homzoù nemet e vefe ret dezho 
mont asambles evit en em harpañ.

HAG AR C’HOARIVA E BREZHONEG ?

Bev eo emichañs. Meur a strollad a zo. 
Sellit ouzh ar gartenn ! Hag ar strolladoù-
mañ a ya dre an hentoù a gêr da gêr e-
giz ar gomedianed a-wechall. Neuze, kit 
da welet anezho. Plijadur ho po ! Ha kalz 
a vrezhoneg a vez desket dre ar c’hoa-
riva !

(Roparz Hemon)


