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Do:cnskridoù Milin ~ Kanaouennoù 

34 .. AR C 'HAKOUZ 

( Ar c 'hemmnù degaset war tu dehoù a:c bajenn a zo diwar ur 
c 'ha:cnedig, 16 3/2 X 11 1/2, 17 follenn baper tev, goloet 
gant pa1·ch, a zo ennafi brouilhedoù mojennoù, k:cennlavarioù, 
notennoù wa:r: ar b:cezhoneg, hag e kreiz u1· c 'han pobl, unan 
hepken : A1· c 'hakouz 0 En diaba1·zh ar golo e le nne::r: i vez ar 
ge:r:ioù-mafi-skrivët-a golonenn : 1 ère .Section .. Olie:c fran
cois .. Ugueno Floch olivie1·. Abaut1·et. Kerle:t·e. Troadee yves .. 
An anoioù-mafl a vez adkavet e lee' h pe lee' h eus do:r:nskl·i
doù Milin stag ouzh ar c'hontadennoù bet dastumet gantafi. 
Da g:t·edifi. a zo eo an hevelep paot:r.'ed o deus kanet dezhafi 
t:ca pe d:t·a eus a:c gwe:czioù ha sonioù en deus eilskl·i vet 0 Ar 
c 'ba:t·nedig a zo pe1·c 'hennet gant lVI., Glanndou:r·., ) 

P'edon o vont da ge:r.·c 'hat dou1· 
ne ouie nn° em 03 eur gwir amour 

hag hen ha mont ha laret d'in : 
Plac'hik, ha e'houi zimesfe d'in? 

o c'houienn 

Ne deo ket 0 vel hen war ann hentehou 0 Ne ket 
e vez g:ceat ann dimeziou .. 

barz a:nn iliz / eo/ pe e:t· ve1·ed 
eo ivez an holl dimezet (1) 

dirak0 eu:c belek pe zaou o a zirak 
gant peyçn_· c 'hoaz da destaou .. 

A benn pe 1~1Zek dez goude ze 
oann demezet d' ann aot:r.·ou ze 0 

d' ann aot:r:ou pa oun° dimezet 
d'he v:t·o ganthan ez ounn eet 

pa oan eat 0 tostik d'he di 
me a gleve 0 trouz ar e'hirri 

ha me 0 goulenn diout han 
- Kakouzeri a zo aman ? 

hag hen :-:-~onet 0 dist1·ei ouzin 
ha rei diou javedad d'inG 

- Dali t, va mes trez, ho te·lou mado 
Dont d'ooe:r.· kakouz euz va zado 

0 oenn 

0 eet 
o ha me klevet 

o + a 

0 + ha 

0 = deroù-mat .. ( Furm 
G. Iviilin a gleven "pa 
oan bihan e::c gêr". Abe
oz en.. ) 



Gwerin, 1961, tome 1 Malrieu 590

- 96 

dont d'aber kakouz euz va zad 
ha me zoo map d' eunn° 0 oz ac' h mael" 

Kenta ma ziz d'ar gakouzeri 
me ne ouienn° ket trei ar c 'hi:c::ci 

b:rema me ho z:r:o hag ho dist:r:o 
koulz ha me:r:c 'h kakouz zo e:t: v:r:o 0 

Ma ka::c je 0 va mam ha va zad 
bez a va dimeze t p 'eclon° e nn oad 

Ne vijen ket bet 0 etal ann tan 
o / vailluri/ 0 em: c 'hakouz bihan 

t1e vi je be t dimez et mad 
d' eur paot:r: iaouank e ti va zad, 

d' eu.:c paot:c iaouank o ti va zad : 
n' em bije ket gant han kalounacl" 

\lVV\ïV'VVV 

o - zo oo da eunn 

o c 'houionn 

o karche 
0 pedounn 

o Ne vijenn brema 
o a-us hag e:c c 'h8r
nedig : lurenna 

( 1) Ar poz-ma:fi a zo be t clilezet gant Ivlilin p 'en deus eilslcr:i
vet a:r.· son, o veza:fi na gomprene ket a:c ge:r.·ioù : "o o pe ~~-~~
red eo ivez an hall dimezet" Ha koulskoude eo c'hoazh un tes
tër.ti eus an hengounioù degaset eant ar c 'hanaouennoù-poblo., o 

Rak betek fin a:r: Grenn-amze::r: pe war dro, ret e vije :cesisaat 
evi t B:r:eizh, ne veze ket g:r.·aet an euredoù en diaba:czh an iliz 
met e:r.· po:rc:r~ed, ha neuze e ranke ul lodenn vras eus an dud 
chom e:c ve:r:ed 0 N'eus forzh pe naos ne veze ket degeme:r:et an 
dud e lein an iliz, nebeutoc 'h c 'hoazh e:c c 'heu:r.·" Evit ar 
pezh a sell an test où, ne c 'houlenner hizio nemet da.ou, ha-
gen e ~!~!~!~-~!-~~§1~~~~~-~~-g~~~~~~-~~-~~i~E~~L-E~~~~~~-~~ 
Synode gene::r:al en 1710 et :r.·eimprimes pa:r: o:cd:ce de Ivionseigneu:r.· 
ï:~~~~~~=~~=I7~~~-a-Quimper;-cliëz-?vës=Jëan=t:-nërriëü;-ë----
Iennan Po94-95, e veze gou1ennet bep:ced peva:r.· dest, daoust 
d 'a:r: Ritual latin enbannet e 1722 evit an hevelep eskopti, 
komz eus t:r:i pe daou dest hepkeno Met ne ::ca moa:cvat ar Ri
tua1 nemet adembann hep kemmadur a:r.· Ri tua1 Roman gou:cc 'heme
nnet gant ?aol V e 1614, e-pad ma vi:r.·e a:r: Statutoù boazioù 

·kozh an eskopti. ( Kotenn gant MoG~ ) 

Kefiverian Pe nwe:r.·n 1:1..i v" 414 ~ Ar c 'hakous o 




